
БЛАГОЕВГРАД

Кмет

Отказ за предоставяне на информация по ЗДОИ

Общински съвет

2013г. "РРК Струма" ЕООД 
(Struma.com)  

Договори  за публикуване на обяви, съобщения и други текстове 3 960 лв. 

„АBC КО“ ООД (сайт „Вяра“) Договори  за публикуване на обяви, съобщения и други текстове 5 500 лв. 

„Топ преса“  (в. „Без 
цензура“)

Договори  за публикуване на обяви, съобщения и други текстове 5 328 лв. 

„Стуарт“ ЕООД ( телевизия 
„Дартс“)

Договори  за публикуване на обяви, съобщения и други текстове 7 200 лв. 

„Телевизия ОКО“ ООД Договори  за публикуване на обяви, съобщения и други текстове 6 000 лв. 

Общо 2013г. 27 988лв. 

2014г. и 2015г. - няма сключени договори  за публикуване на обяви, съобщения и други текстове

Общо от бюджета на община Благоевград за 2013г. - 2015г. (без кметската администрация) 27 988 лв.

БУРГАС

Кмет

Подготовка  на излъчвания на радиопредавания, свързани с дейността на общинската администрация

2013г. „Прайм броудкастинг 
пойнт“ ЕООД 

Продуциране на медиен пакет във връзка с 
кампанията „На-добър град за живеене“

4 920 лв.

БНР и РРС – Бургас Копродуциране на предаването „Живеем в град 14 400 лв.



невероятен“

„Ер Ен Трейдинг“ ЕООД – 
„Бургаски хоризонти“

Копродуциране на предаване „Бургаски хоризонти“ 4 896 лв.

„Гларус Р“ - кампания „ЕСК 
-2019“

Предоставяне на програмно време за кампанията 
„Бургас – Европейска столица на културата 2019г.“

1 275 лв.

„Гларус Р“ - кампания „Бург
на годината“

Кампания Бург на годината 2013„ по „Радио 1“ 1 068 лв.

Общо за 2013г. 26 559 лв.

2014г. „Фокус Нунти“ ООД Предоставяне на програмно време по „Радио Фокус“ 7 500 лв.

„Фокус Нунти“ ООД Копродуциране на предаване по „Радио Фокус“ 7 500 лв.

„Дарик Радио“ АД Предоставяне на програмно време по „Дарик радио“ - 
Бургас

9 000 лв.

БНР РРС - Бургас Представяне на програмно време за предаването 
„Живеем в град невероятен“

10 000 лв.

„Ер Ен Трейдинг“ ООД Копродуциране на предварването „Бургаски 
хоризонти“

4 896 лв.

МГ „Черно море“ ЕООД Предоставяне на програмно време по ТВ „Черно море“ 9 999 лв.

„Гларус радио“ ООд Кампания „Бург на годината 2014“ по радио „Гларус“ 1 068 лв. 

Общо 2014г. 49 963 лв.

2015г. „Дарик радио“ АД Предоставяне на програмно време в „Дарик Бургас“ 9 000 лв.

„Ер Ен Трейдинг“ ЕООД Копродуциране на предаването „Бургаски хоризонти“ 4 896 лв.

БНР /РРС Бургас Копродуциране на предаването „Живеем в град 
невероятен“ по „Радио Бургас“

10 000 лв.

„Скат“ ООД Предоставяне на програмно време за кампания 
„Саниране“ то телевизия „Скат“

13 080 лв.

„Фокус Нунти“ Копродуциране на предаване в ефира на Радио 6 750 лв.



„Фокус„

„Фокус Нунти“ Предоставяне на програмно време в ефира на радио 
„Фокус“

6 750 лв.

„Ер Ен Трейдинг“ ЕООД Копродуциране на радио клип в ефира на „Дарик 
радио“ за закриване на Европейско първенство по 
футбол за юноши 

150 лв.

„Дарик радио“ ООД Копродуциране на радио клип в ефира на „Дарик 
радио“ за закриване на Европейско първенство по 
футбол за юноши

200 лв.

„Пауер медиа“ ЕООД Копродуциране на предаване в ефира на Радио „Power
FM“

360 лв.

Градус радио„ ООД Презоставяне на програмно време за кампанията 
„“Съкровищата на земята по Радио „Гларус“

1 999 лв.

„Гларус радио“ ООД Кампания „Бург на годината 2015г.“ по Радио „Гларус“ 1 068 лв.

Общо 2015г. 54 253 лв

Общо 2013г. - 2015г. 130 775 лв.

Публикуване в национални, регионални вестници и интернет медии на обяви, съобщения и др. текстове,
свързани с дейността на община Бургас

(Договори 2012г. - 2014г- и 2014г. - 2016 г- с „Рекламен маркет“ ООД)

Общо 2013г.:  (за всички публикации на община Бургас в 26 медии според предоставена 
справка)

121 327 лв.

2013г. * „Твоят ден Бургас „
в. „Труд“

28 273 лв.

Черноморски фар 20 233 лв.

Бургас днес и утре 10 261 лв.

* Поради големия брой извършени плащания, отразените в таблицата данни са само за медиите, получили най-голям 
брой поръчки за публикации през 2013г.



2014г. * „Черноморски фар“ 21 187 лв.

„Твоят ден/Бургас“ 14 712 лв.

„Бургас днес и утре“ 9 609 лв.

* Поради големия брой извършени плащания, отразените в таблицата данни са само за медиите, получили най-голям 
брой поръчки за публикации през 2014г.

Общо 2014г.:  (за всички публикации на община Бургас в 29 медии според предоставена 
справка)

108 391 лв.

2015г. „Черноморски фар“ 20 224 лв.

„Твоят ден“ - Бургас 14 819 лв.

„Капитал дейли“ 14 366 лв.

* Поради големия брой извършени плащания, отразените в таблицата данни са само за медиите, получили най-голям 
брой поръчки за публикации през 2015г.

Общо:  (за всички публикации на община Бургас през 2015г. в 28 медии според 
предоставена справка)

103 030 лв.

Популяризиране дейността на Община Бургас – аудио и видео материали , печатни издания, приложения,
брошури, дипляни и др. 

2013г  
Рамково 
споразумение 
до 2016г.

Комарт ЕООД, Формс ООД, 
Маг адвъртайзинг ООД 

Изработван на рекламни материали за събития, 
празници и кампании

162 902 лв.

Общо 2013г. 162 902 лв.

2015г. „Формс“ ООД Информационни дни - Национална програма 
„Саниране“

8 698 лв.



„Черноморски фар“ ЕАД Разпространение на 4000 бр. вложки в регионален 
вестник „Фактор0“ (Национална програма „Саниране“)

192 лв.

„Обединени свободни 
медии“ АД

Изготвяне на притурка и публикуване във в. „Преса“ 12 000 лв.

„Формс“ ООД Вложки за Национална програма „Саниране“ 3 200 лв.

„Формс“ ООД Издание „Отчет на кмета Димитър Николов за мандат 
2011 – 2015г. “

11 100 лв.

Сдружение „Българско 
войнство 21“

Подготовка на специализиране издание „Отчет на 
кмета Димитър Николов за мандат 2011г. – 2015г.“ във
в. „Българско войнство 21“

1 200 лв.

„Вестникарска група 
България“

Изготвяне на специализиране издание „Отчет на 
кмета Димитър Николов за мандат 2011г. – 2015г.“ във
в. „Труд“

3 000 лв.

„Евро сървиз груп“ ООД Въздушно  наземно видеозаснемане на празничната 
декемврийска програма на община Бургас

3 000 лв.

Общо 2015г. 42 390 лв.

Общо 2013г. - 2015г. 205 292 лв.

Изготвяне на репортажи, преки телевизионни и радио излъчвания и такива в интернет за дейността на 
общинската администрация в периода юни 2014г. – февруари 2016г. 

„Бранд ПР“ ЕООД Интернет информационно обслужване в портала www.kmeta.bg 5 400 лв.

„Черноморски фар“ ЕАД Интернет информационно обслужване в портала   www.faragency.bg   ( за 
една година 20.02.2015 – 20.02.2016г.)

4 500 лв.

„Вимарк адвъртайзинг“ 
ЕООД 

Популяризиране на кампания „Бургас – европейски град на спорта“ в 
www.burgasreporter.com 

3 000 лв.

„Бранд ПР“ ЕООД интернет информационно обслужване в портала на българските 
Общини www.kmetа.bg (21.04.15 – 21.02.16)

2 160 лв.

БТА интернет информационно обслужване в в рубриката „Моят град“ и 
www.bta.bg (септември - октомври)

4 320 лв.

„Ер Ен Трейдинг“ ЕООД Копродуциране и пряко излъчване на Никулденски Новогодишен 5 000 лв.

http://www.bta.bg/
http://www.burgasreporter.com/
http://www.faragency.bg/
http://www.kmeta.bg/


концерт 

Общо юни 2014г. - февруари 2016г. 24 380 лв.

Популяризиране дейността на община Бургас 

2013г. „Вестникарска група 
България“ ООД

Информационно обслужване на община Бургас
във в. 24 часа и Труд 

9 120 лв. 

2014г. „Вестникарска група 
България“ ООД

Информационно обслужване на община Бургас
във в. 24 часа и Труд 

6 480 лв.

2015г.
- 
2016г.

„Криейтив кейт 
дизайн“

Подготовка и публикуване на информационни материали в културен 
гайд „Виж Бургас“ 

5 000 лв.

2015г. Вестникарска група 
България ООД

Информационно обслужване на община Бургас
във в. 24 часа и Труд. 

6 480 лв.

Общо 2013г. – 2015г. 27 080 лв.

Общо от бюджета на община Бургас за периода 2013г. – 2015г. 720 275 лв.

ВАРНА

Договори, сключени от кмета на община Варна, по решения на Общински съвет

2013г. „Дарик - Варна“ Решение 787-2/14/19.12.2012г.  - ОбС дава съгласие за 
отпускане на финансови средства по предложение на 
Иван Портних (по това време председател на ПК „Финанси
и бюджет“) за съвместен медиен проект „Зала Пленарна“

33 900 лв.

ТВ „Черно море“ (Р.Д. ТВ) Договор за копродукция „Европейска Варна“за излъчване 
по телевизията и предоставяне на време за участие на 
представители на община Варна и ОбС – Варна за участие 

30 000 лв.



в предаването „Утро в нашия град“ в продължение на 20 
мин. седмично по актуални проблеми. 

Общо 2013г. с решения на ОбС 63 900 лв.

2014г. ТВ „Черно море“ Решение за отпускане на финансови средства във връзка 
с трети етап от реализацията на телевизионното 
предаване „Европейска Варна“. 

30 000 лв.

„Дарик - Варна“ Решение за отпускане на финансови средства за 
съвместен медиен проект „Зала Пленарна“.

34 945 лв.

Общо 2014г. с решения на ОбС 64 945 лв.

2015г. ТВ „Черно море Решение за отпускане на финансови средства във връзка 
с четвърти етап от реализацията на телевизионното 
предаване „Европейска Варна“. 

36 000 лв.

„Дарик - Варна“ Решение за отпускане на финансови средства за 
съвместен медиен проект „Зала Пленарна“.

41 934 лв.

Общо 2015г. с решение на ОбС 77 934 лв.

Общо по договори и решения на ОбС Варна за 2013г – 2015г. 206 779 лв.

От бюджет за популяризиране на кандидатурата на Варна за 
Европейска столица на културата през 2019г.

2014г. „Медийна група Черно море“ Писмо до комисията "Култура и духовно развитие" с  
искане за финансиране на „медийно отразяване  
културните събития в общината и развитието на проекта 
"Варна 2019". 

42 000 лв

в. „Народно дело“ ООД Писмо до комисията "Култура и духовно развитие" с  
искане за финансиране на „медийно отразяване  
културните събития в общината и развитието на проекта 
"Варна 2019". 

 42 000лв



„Дарик скай“ (Собственост на
„Дарик радио“АД)

За "заснемане от въздуха" на регатата "Тол шипс". 23 000 лв.

Общо за 2014 г. от бюджет за популяризиране на кандидатурата на Варна за 
Европейска столица на културата през 2019г.

107 000 лв.

От обществени поръчки на общинска администрация

2015г. „Бранд ПР“ ЕООД „Публикуване в интернет медии на съобщения и други 
текстове, свързани с дейността на Община Варна и 
второстепенните разпоредители с бюджети”

100 000 лв. Без
ДДС

Общо за 2015г. 100 000 лв.

2015г. „Д енд Д агенция за 
проучване и връзки с 
обществеността“

“Публикуване в национални и регионални печатни 
издания на обяви, съобщения и други текстове, свързани 
с дейността на Община Варна и второстепенните 
разпоредители с бюджети”

300 000 лв.* Без
ДДС

* Сумата не влиза в сбора на разходите за медийни услуги на Община Варна през периода 2013г. - 2015г., тъй като 
договорът за възлагането на обществената поръчка е подписан в началото на 2016г.

 Средства от бюджети за публичност на проекти с европейско финансиране

2013г. "Ивент Дизайн" ООД „Обмен на експерти и изграждане на партньорска мрежа 
за междурегионално сътрудничество в областта на 
управлението на човешките ресурси между община Варна,
Департамент Нор, Франция и община Дордрехт, Холандия,
по Оперативна програма „Административен капацитет”, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 
социален фонд (в това число и мерки за публичност)

255 400 лв.

„Фил“ ООД Публичност по проекта „Подкрепа за 
деинституционализация на социални институции, 
предлагащи услуги за деца в риск – изграждане на 7 
центъра за настаняване от семеен тип на територията на 

12 112 лв.



община Варна“.

„Бранд ню айдиъс"
„ Медиа XXI“ ( „Медиа бокс” 
ЕООД, „Ви енд Ди 
консултинг“ ООД, „Лун 
Арт“ЕООД)

Публичност по проект “Естетизация и модернизация на 
главни пешеходни зони и зони за обществен отдих ” 

2 400 лв.

Общо за 2013г. 269 912 лв.

2014г. „Ламбаджиев Стандарт“ ООД За информационни, маркетингови и рекламни материали, 
реклама в медиите, консултации, промоционални прояви, 
и информиране по проект „Регионален туристически 
продукт “Различното преживяване – качество, полза и 
стойност”.

52 254 лв.

Всичко за 2014г. 52 254 лв.

2015г. „Силвър адвъртайзинг“ Информация и публичност по проект „Интегриран градски
транспорт на Варна“.

777 906 лв. **

„Диавели“ ЕООД Публичност по проект „Модернизиране на отделението по 
лъчелечение на Специализирана болница за активно 
лечение на онкологични заболявания „д-р Марко А. 
Марков – Варна” ЕООД”.

5 874 лв.

Консорциум “Пиар Груп” (ЕТ 
„Комит-Славомир Йонев”, 
„Транслингва Европа”ЕООД)

Публичност по проект DELPHI – „Модернизация на 
Аквариум Варна“

35 616 лв.

„Реклама консулт“ ЕООД Дейности по осигуряване на публичност по проект "В 
подкрепа на Варна за програмен период 2014-2020 г.

3 170 лв.

„Издателска къща АБ“ Осигуряване на информация и публичност по проект 
“Подкрепа за осигуряване на съвременни социални 
жилища в Община Варна”

7 984 лв.

„Издателска къща АБ“ Осъществяване на дейности по информация и 
публичност“ по проект "Община Варна – компетентна и 

5 708 лв.



ефективна администрация”

„ГИФ“ ЕООД „Информиране и публичност на проект „Да не изоставяме 
нито едно дете – „У дома, а не в дом“

4 282 лв.

Общо за 2015г. 840 540 лв.

Общо за 2013г. - 2015г. * 1 162 706 лв.

* Сумите за публичност на проекти, финансирани по оперативни програми на ЕС, не винаги включват публикации на 
реклама, ПР материали и др. текстове в медиите.

** Голяма част от тези средства са изплатени по договори с фирми, свързвани с министъра на младежта и спорта Красен
Кралев. 

От рекламни договори на общински дружества

2014г. „Днес+“ (www.dnesplus.bg), 
„Версия“ (www.versia.bg)

Договор с ЕТ „Магнат – Живко Делянов за информационни 
кампании, рекламни съобщения и рекламен банер на 
общинското дружество „Ученическо и столово хранене“  
Варна

6 000 лв.

БНР РРС „Радио Варна“ Производство и излъчване на търговски съобщения по 
заявка на „Дворец на културата и спорта“ ЕАД

5 054 лв.

„Варна спорт“ (www.varna-
sport.com)

Договор с ДЗЗД „Варна спорт“ за рекламиране на 
„Двореца на културата и спорта“ в сайта „Варна спорт“ и 
отразяване на спортни събития в сайтовете „Варна спорт“
и www.palaceofvarna.com

600 лв.

„Барометър“ ООД Договор за медийно обслужване на „Дворец на културата 
и спорта“ в сайтовете www.barometar.net и www.briz15.com 

2 400 лв.

Общо за 2014г. 14 054 лв.

2015г. „Интриги“ (www.intrigi.bg) Договор с ЕТ „Соло Комерс – Веселин Данов“ за рекламно 
и информационно обслужване на „Градски транспорт“ 
ЕАД за срок от две години

12 000 лв.

„Портал Варна“ООД 
(www.varnautre.bg)

Договор с „Дворец на културата и спорта“ за рекламна 
площ в сайта www.varnautre.bg 

6 000 лв.

http://www.varnautre.bg/
http://www.varnautre.bg/
http://www.intrigi.bg/
http://www.briz15.com/
http://www.barometar.net/
http://www.varna-sport.com/
http://www.varna-sport.com/
http://www.versia.bg/
http://www.dnesplus.bg/


Бонус – ПР материали, подадени от възложителя 
ежемесечно. 

Общо за 2015г. 18 000 лв.

Общо за рекламни договори на общински дружества през 2014г. - 2015г. 32 054 лв.

Общо от бюджета на община Варна за периода 2013г. - 2015г.  без средствата по 
договори за публичност на проекти с европейско финансиране

477 877 лв.

Общо от бюджета на община Варна за периода 2013г. - 2015г.  със средствата по 
договори за публичност на проекти с европейско финансиране

1 640 583 лв.

КАЗАНЛЪК

               Кмет

2013г. Няма предоставени данни 

2014г. „Нимеро“ ООД Изработване на образователен софтуер 6 240 лв.

„Елит медия България“ - 
телевизия  „Канал 3“

Пряко излъчване на ритуалите „Розобер“ и „Розоварене“ на
8 юни и участие на живо в публицистично предаване „Студио 3“ 
за представяне на Празника на розата 

1 500 лв.

„Ню Уеб“ ООД Публикуване на информация и снимки за „Казанлък – рози и 
тракийски мистерии в пътеводител  „50 места, които да посетите 
през 2015г.“  

420 лв.

„Дарик радио“ Предоставяне на ефирно време на община Казанлък в „Дарик – 
Стара Загора“ по заявка 

4 320 лв.

„БНР“ Програмно време по повод „Празника на розата 2014“  948 лв.

Общо за 2014г. 13 428 лв.

2015 г. БТА Публикуване на текстове и снимки на община Казанлък в своя 1 440 лв.



сайт „Българската община“ 

„Информбанк – Вълчев и Сие“ Изготвяне и разпространяване на информация за предстоящи 
събития, публикация на прессъобщения, отразяване на 
пресконференции, разпространяване на сервизна информация 

2 880 лв.

„БНР“ Програмно време по повод „Празника на розата 2015“ 1 068 лв.

„Стандарт нюз“ АД Представяне на общината по повод Празника на розата 2015“ 3 000 лв.

ЕТ „Янита - Яница Станчева“ Представяне дейността на община Казанлък във в. „Долина“, 
публикуване на ПР материали, интервюта с представители на 
общинската администрация, 
коментари, анализи, репортажи, съобщения, рубрики по 
преценка на Община Казанлък

7 800 лв.

Общо за 2015г. 16 188 лв.

Общо за периода 2013г. - 2015г. 29 616 лв.

Общински съвет

2013г. „Казанлък медия груп“ По договор и анекси, подписвани към него за 2013г. и 2014г. за 
„абонаментна поддръжка на уеб сайта на общинския съвет“

6 720 лв.

2015г. „Казанлък медия груп“ Редизайн на уеб сайта на Общинския съвет еднократно 1200 лв.

Общо за периода 2013г. - 2015г.  7 920 лв.

Общо от бюджета на община Казанлък за 2013г. - 2015г. 37 536 лв.

МОНТАНА

               Кмет



2013 г. - „Монт 7 Холдинг“ ООД

- в. „Монтпрес“

- в. „Слово +“

Договор за информационни, медийни, ПР, рекламни и др. 
услуги
(без договор, с други документи)

40 666 лв.

Общо за 2013г. 40 666 лв.

2014 г. „Стандарт нюз“ и 
„Вестникарска група 
България“

Информационни и медийни услуги 6 000 лв.

- „Монт 7 Холдинг“ ООД

- в. „Монтпрес“

- в. „Слово +“

- „Ал Пи 14“ ЕООД

Информационни, мдийини, ПР, рекламни и др. услуги
(без договор, с други документи)

41 082 лв

Общо за 2014г. 47 082 лв.

2015 г. - „Монт 7 Холдинг“ ООД

- в. „Монтпрес“

- в. „Слово +“

- „Ал Пи 14“ ЕООД

Информационни, мдийини, ПР, рекламни и др. услуги
(без договор, с други документи)

32 941 лв.

„Стандарт нюз“ и
„Вестникарска група 
България“

Информационни и медийни услуги 24 000 лв.

Общо за 2015г. 56 941 лв.

Общо за периода 2013г. - 2015г. 144 689 лв.



               Общински съвет

2013 г. http://novinitem.com
„КТВ МОНТ 7“

Плащания за отразяване на заседанията на Общнския 
съвет

740 лв.

 http://montana-dnes.com За публикуване на Дневния ред на заседанията на ОбС и 
протоколи от проведени заседания (плащания без 
договори)

2014 г. h  ttp://montana-dnes.com За публикуване на Дневния ред на заседанията на ОбС и 
протоколи от проведени заседания (плащания без 
договори)

3 504 лв.

2015 г. http://montana-dnes.com За публикуване на Дневния ред на заседанията на ОбС и 
протоколи от проведени заседания (плащания без 
договори)

3 080 лв.

Общо за периода 2013г – 2015г. 7 324 лв.

Общо от бюджета на община Монтана за периода 2013г. - 2015г. 152 013лв.

ПЛЕВЕН

КМЕТ

2013г. „Фокус нунти“ - радио 
„Фокус“

Договор за информационно обслужване 7 000 лв.

„Зетра Петко Чернев“ - 
Ловеч
в. „Зетра“, Радио „Зетра“, 
ZTVи
www.zetramedia.com

Договор за информационно обслужване 12 000 лв.

„Дарик радио“ Договор за информационно обслужване 7000 лв.

http://montana-dnes.com/
http://montana-dnes.com/
http://montana-dnes.com/
http://montana-dnes.com/
http://novinitem.com/


„Привилидж вижън“ ЕООД Договор за изработване на презентационен филм на 
община Плевен

4000 лв.

„Дакер“ ЕООД Рекламен материал в сп. „Туризъм и отдих“ 420 лв.

Общо 2013г. 30 420 лв 

2014г. „Фокус нунти“ - радио 
„Фокус“

Договор за информационно обслужване 7 000 лв.

„Зетра Петко Чернев“ - 
Ловеч
в. „Зетра“, Радио „Зетра“, 
ZTV

Договор за информационно обслужване 12 000 лв.

БТА Договор за информационно обслужване 1 020 лв.

„СИД УЕБ ГРУП“ София Договор за информационно обслужване 5 000 лв.

„Зетра Петко Чернев“ - 
Ловеч
в. „Зетра“, Радио „Зетра“, 
ZTVи
www.zetramedia.com

Договор за изработване на презентационен филм на 
община Плевен

9 000 лв. 

ЕТ „Перснал консулт – Г. 
Попов“
сп. „Европроекти, 
европрограми и обществени
поръчки“

ПР материал (само по фактура, без договор) 700 лв.

„Вестникарска група 
България“ - в. „24 часа“, в. 
„Труд“

ПР материали (само по фактура, без договор) 3 122 лв.

Общо 2014г. 37 842 лв.

2015г. „Зетра Петко Чернев“ - 
Ловеч
в. „Зетра“, Радио „Зетра“, 

Договор за информационно обслужване 4 000 лв. 



ZTVи
www.zetramedia.com

БТА Договор за информационно обслужване 1 020 лв.

„СИД УЕБ ГРУП“ Договор за информационно обслужване 5 000 лв.

„Зетра Петко Чернев“ - 
Ловеч
в. „Зетра“, Радио „Зетра“, 
ZTVи
www.zetramedia.com

Договор за изработване на презентацонен филм 8 000 лв.

„Вестникарска група 
България“

ПР материали 5 113 лв.

„Българска издателска 
компания“
сп. „Черга“

ПР материали 500 лв.

Общо 2015г. 23 633 лв.

Общо за периода 2013г. - 2015г. 91 895 лв.

Общински съвет

Няма сключени договори за периода 2013 – 2015г. 

Общо от бюджета на Плевен за периода 2013г. - 2015г. 91 895 лв.

РУСЕ

Кмет

Договор за осигуряване на публичност по проекти с европейско финансиране

2013г. „Парнас“ ООД Проект „Реки на времето“  ЗОП-49 2 975 лв. (с ДДС)



ДЗЗД „България травъл 
2012“

Интегрирана система за градски транспорт на гр. Русе 
ЗОП-111

130 176 лв.

Общо за 2013 г. 133 151 лв.

2014г. „Парнас“ ООД Техническа помощ в подкрепа на община Русе ЦО1 - 4 3 450 лв. (без ДДС)

„Десенс плюс“ ООД Община Русе – инвестиционно привлекателна и енергийно 
независима

4 874 лв.

„Пристатрейд“ ООД Подобряване достъпността на еврорегион Русе 1 629 лв. (без ДДС)

„Парнас“ ООД Благоустрояване и достъпна градска среда на централната
градска зона

7 320 лв. без ДДС)

„Офис престиж“ ЕООД Обнвяване и оборудване на КОЦ - Русе 4 810 лв. (без ДДС)

„Ламбаджиев стандарт“ 
ООД

ЦНСТ 5 775 лв. (без ДДС)

Общо за 2014г. 27 858 лв.

2015г. „Медия планинг груп“ ООД Публичност в срока на устойчивост на проекта „Реки на 
времето“

89 200 лв.

„Десенс плюс“ ООД Проект за рекултивация на старо депо за отпадъци 8 661 лв. (без ДДС)

„Ял Алексиев“ ЕООД КИСУ 1 950 лв. (без ДДС)

„Издателска къща АБ“ ЕООД Равен достъп на деца в риск до предучилищна подготовка 17 950 лв. (без ДДС)

Общо за 2015г. 117 761 лв.

Общо за 2013 – 2015 от средства за публичност по проекти с европейско финансиране 278 770 лв.



Договори за поставяне на банери в интернет

2013г. „Акцент БГ“ ООД Поставяне на банер 1 500 лв.

„Топ новини“ ООД Поставяне на банер 1 500 лв.

Общо за 2013г. 3 000 лв.

2014 „Нетуоркс България“ЕООД Поставяне на банер 3 600 лв.

„Акцент БГ“ Поставяне на банер 3 600 лв.

„Топ новини“ Поставяне на банер и публикуване на интервю 3 600 лв. (без ДДС)

„Бранд ПР“ Поставяне на банер 5 760 лв.

„Сдружение Граждански 
съвет“

Поставяне на банер 3 600 лв.

Общо за 2014г. 20 160 лв.

2015г. „Онлайн България“ Създаване и поддържане на клиентска страница 189 лв. (без ДДС)

„Топ новини“ Поставяне на банер 3 600 лв.

„Акцент БГ“ ЕООД Поставяне на банер 2 720 лв.

„Бранд ПР“ ЕООД Поставяне на банер 2 700 лв.

Общо за 2015г 9 209 лв. 

Общо за периода 2013г. - 2015г. за публикуване на банери в сайтове 32 369 лв.

Договори за медийно обслужване

2013 г. „Бранд ПР“ ООД Медийно обслужване 11 520 лв. (с ДДС)

БТА Медийно обслужване 1 530 лв. (без ДДС)



Общо за 2013г. 13 050 лв.

2014 г. „Бряг медия груп“ ЕООД Информационно и медийно обслужване 3 600 лв.

„Пресгрупа Утро“ Информационно и медийно обслужване 3 600 лв.

„Стандарт нюз“ Информационно и медийно обслужване 3 600 лв.

„Дилия“ ООД Информационно и медийно обслужване 3 600 лв.

„Май фай“ АД Информационно и медийно обслужване 3 600 лв.

БТА Информационно и медийно обслужване 1 850 лв.

Общо за 2014г. 19 850 лв.

2015 г. „Май фай“ АД Медийно обслужване 3 420 лв. (с ДДС)

„БТА“ Медийно обслужване 2 200 лв. (без ДДС)

„Вестникарска група 
България“ ООД

Медийно обслужване 8 540 лв. (без ДДС)

Общо за 2015г. 14 160 лв.

Общо за периода 2013г – 2015г. по договори за медийно обслужване 47 060лв.

Общински съвет

2013г. „КИС“ ООД Излъчване сесии на Общинския съвет 12 480 лв. (с ДДС)

2014г. „КИС“ ООД Излъчване сесии на Общинския съвет 9 360 лв. (с ДДС)

2015г. „Делта“ ООД Излъчване сесии на Общински съвет 8 580 лв. (с ДДС)

Общо за периода 2013 – 2015г. 30 420 лв.



Общо от бюджета на община Русе за 2013г. - 2015г. без средствата за публичност по 
проекти с европейско финансиране

109 849 лв.

Общо за 2013г. - 2015г. от бюджет на община Русе + средствата за публичност по 
проекти с европейско финансиране

388 619 лв.

ПЛОВДИВ

Кмет

2013 Издателска къща „Марица“ ЕООД Договор за възлагане на обществена поръчка за 
„Публикуване на актове, съобщения, обяви и 
информационни материали“ на община Пловдив и 
Общински съвет – Пловдив в местно печатно ежедневно 
средство за масово осведомяване 

50 000 лв

Общо за 2013г. 50 000 лв.

2014г. Издателска къща „Марица“ ЕООД Договор за: „Публикуване на актове, съобщения, обяви и
информационни материали“ на община Пловдив и 
Общински съвет – Пловдив в местно печатно ежедневно 
средство за масово осведомяване“. 

79 000 лв.

„Икономедиа“ АД Договор за: „Публикуване на актове, съобщения, обяви и
информационни материали“ на община Пловдив и 
Общински съвет – Пловдив в местно печатно ежедневно 
средство за масово осведомяване (в. Капитал Daily). 

40 000 лв.

Общо за 2014г. 119 000 лв.

2015г. „Издателска къща Марица“ ООД Договор за: „Публикуване на актове, съобщения, обяви и
информационни материали“ на община Пловдив и 
Общински съвет – Пловдив в местно печатно ежедневно 

55 000 лв.



средство за масово осведомяване.

„Книгоиздателска къща Труд“ 
ООД

Договор за: „Публикуване на актове, съобщения, обяви и
информационни материали“ на община Пловдив и 
Общински съвет – Пловдив в две национални печатни 
ежедневни средства за масово осведомяване. Обособена
позиция №2 „Избор на второстепенен изпълнител“. 

15 000 лв.

„Икономедиа“ АД Договор за: „Публикуване на актове, съобщения, обяви и
информационни материали“ на община Пловдив и 
Общински съвет – Пловдив в две национални печатни 
ежедневни средства за масово осведомяване. Обособена
позиция №1 „Избор на приоритетен изпълнител“. 

30 000 лв.

Общо за 2015г. 100 000 лв.

Общо за периода 2013г. - 2015г. 269 000 лв.

Общински съвет

Общински съвет – Пловдив не е гласувал решения, свързани с обсега на поисканата информация

Общо от бюджета на община Пловдив за периода 2013г. - 2014г. 269 000 лв.

ШУМЕН

Кмет

2013г. Медия 1 Договор за информационно обслужване 3 510 лв.

Медия 2 Договор за публикация на реклами и обяви 13 400 лв.

Медия 3 Договор за информационно обслужване 8 040 лв.

Медия 4 Договор за информационно обслужване 6 600 лв.



Медия 5 Договор за информационно обслужване 6 000 лв.

Общо за 2013г. 37 550 лв.

2014г. Медия 1 Договор за информационно обслужване 3 510 лв.

Медия 2 Договор за публикация на реклами и обяви 13 832 лв.

Медия 3 Договор за информационно обслужване 8 040 лв.

Медия 4 Договор за информационно обслужване 6 720 лв.

Медия 5 Договор за информационно обслужване 3 000 лв.

Общо за 2014г. 35 102 лв.

2015г. Медия 1 Договор за информационно обслужване 3 504 лв.

Медия 2 Договор за публикация на реклами и обяви Няма
данни

Медия 3 Договор за информационно обслужване 8 040 лв.

Медия 4 Договор за информационно обслужване 6 720 лв.

Медия 5 Договор за информационно обслужване 5 000 лв.

Общо за 2015г. 23 264 лв. лв.

Общински съвет

Няма предоставени данни 
(мълчалив отказ)

Общо  от бюджета на община Шумен за 2013г. - 2015г. 95 916 лв.



СТАРА ЗАГОРА

Кмет

Няма представени данни 
(мълчалив отказ)

Общински съвет

Решението (№54) за предоставяне на информация по ЗДОИ, поискана със Заявление №10-21-3/21.01.2016г. т.г. е взето на 
заседание на Общинския съвет в града, проведено на  28 януари т.г. 
Според предоставената информация „Общински съвет - Стара Загора не е е приемал решения с предмет, 
предоставяне на финансови средства на регионални или национални медии. 
Тъй като не е самостоятелно юридическо лице Съветът не е сключвал и договори за предоставяне на рекламни 
услуги“. 

ВРАЦА

Кмет
Представена разпечатка от счетоводна система 

за плащания за услуги по заявка и без сключени договори 

2013г. в. „Шанс“
„Нител М“ ООД
„Михайлов ТВ“
„Римекс“
„Вестникарска група България“
ЕТ „Медиа груп“
„Снимка прес груп“
„Алпико пъблишинг“ 
„Дарик Радио“
ЕТ „НЕМ Генов“



„Лакс медиа“
„Данимарк“
ЕТ „Контакт 92“
„Дрийммедиа“
в. „Зов“
„Инфо шанс“
ЕТ „Колета – Даниел Бузов“
ЕТ „Рекламни решения“
„Инфо шанс“
„Дарик нюз“
Кооперация „Журналист“
ЕТ „ЕМИ РАЛ – Емилия Ралчева“
ЕТ „Лавина“
„Студио Р 2000“
БТА
„Форте барона“
РТВ „Вестител“
Мария Пеева
„Конкурент нюз“
ЕТ „Кодекта“
НМГ 
„Студио АРТ“
„Е бизнес каталог“
„Ейч кю уебс“

Общо - размер на плащания по всички издадени фактури за 2013г.  140 104 лв.

2014г. „Прайм броудкастинг пойнт“
„Слово +“
„Фонема“
„Свищов инфо“
„Медия феар“
„Телевизия Око“
„Агенция ПО ПРП“
+ всички дружеста от 2013г. 



Общо -  размер на плащания по всички издадени фактури за 2014г.            157 261 лв.

2015г. „Медиа груп 2014“
„Домино“
„Карат нова“
в. „Телеграф“
„Сайн вижън“
„“Фокус нунти“ (радио „Фокус“)
„Стар ПР“
„Модерна Враца“
+ всички дружества от 2014г. 

Общо - размер на плащания по всички издадени фактури за 2015г.   194 462 лв.

Договори, сключени за периода 2013г. - 2015г.

2013г. БТА Публикуване на текстове и снимки на община Враца в 
сайта „Българска община“

1 020 лв.

2014г. БТА Публикуване на текстове и снимки на община Враца в 
сайта „Българска община“

1 020 лв.

РТВ „Вестител - Враца“ Копродуциране на програми 72 000 лв.

2015г. БТА Публикуване на текстове и снимки на община Враца в 
сайта „Българска община“

1 020 лв.

„Сайн вижън“ ООД Публикации във в. „Стандарт“ 19 200 лв.

„Фокус нунти“ Медийно обслужване от страна на радио „Фокус“ и 
информационна агенция „Фокус“

28 800 лв.

Общо суми по договори за периода 2013г. - 2015г. 123 060 лв.



Общо – размер на плащанията от бюджета на общината по всички издадени фактури 
(заявка и договор) за 2013г., 2014г. и 2015г. 614 887 лв.

Общински съвет

Не е предоставена отделна справка
(мълчалив отказ)

Класация на общините по разходи за медийни, рекламни, ПР и информационни услуги 2013г. - 2015г. 

Позиция Община Разход за
медийни 
услуги
2013г. - 2015г.

Бюджети на общините
 

2013г. 2014г. 2015г. Общо  за 
периода  
2013г. - 2015г.

1 Бургас 720 275 лв. 159 080 056 лв. 325 678 154 лв. 317 000 000 лв. 801 758 210 лв.

2 Враца 
(информация  по ЗДОИ е 
предоставена само от 
кмета на града)

614 887 лв. 42 464 722 лв. 42 620 061 лв. 44 810 291 лв. 129 895 074 лв.

3 Варна 477 877 лв. 210 927 000 лв. 222 000 000 лв. 259 000 000 лв. 691 927 000 лв.

4 Пловдив 269 000 лв. 250 000000 лв. 223 016 000 лв. 264 000 000 лв. 737 016 000лв.

5 Монтана 152 013 лв. 28 380 000 лв. 29 450 000 лв. 32 705 000 лв. 90 535 000 лв.

6 Русе 109 849 лв. 86 000 000 лв. 103 358 318 лв. 97 356 613 лв. 286 714 931 лв.

7 Шумен 95 916 лв. 52 316 773 лв. 51 902 000 лв. 58 000 000 лв. 162 218 773 лв.



(информация  по ЗДОИ е 
предоставена само 
от кмета на града)

8 Плевен 91 895 лв. 66 720 029 лв. 67 820 000 лв. 75 000 000 лв. 209 540 029 лв.

9 Казанлък 37 536 лв. 36 172 327 лв. 36 800 000 лв. 41 419 813 лв. 114 392 140 лв.

10 Благоевград 
(информация по ЗДОИ е 
предоставена само от 
Общинския съвет)

27 988 лв. 44 161 645 лв. 50 000 000 лв. 54 991 225 лв. 149 152 870 лв.

11 Стара Загора Удължен срок
по ЗДОИ *

* Справката, поискана по ЗДОИ не беше предоставена до приключване на работата по разследването

Общо за медийни услуги 
в периода 2013г. - 2015г. 

2 588 236 лв.


