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I. II. IV.
BGСофия:
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
по чл. 7, т. 1  4 ЗОП (класически)
I.1) Наименование и адрес
Министерство на здравеопазването, пл. Света Неделя № 5, За: Румяна Ставрева,
България 1000, София, Тел.: 02 9301314, Email: rstavreva@mh.government.bg, Факс:
02 9301451
Място/места за контакт: Д НРОПЗ
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mh.government.bg/bg.
Адрес на профила на купувача: http://www.mh.government.bg/bg/profilnakupuvacha/.
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и
Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни
подразделения
Основна дейност на възложителя
Здравеопазване

РАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА
ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Услуги
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: РД11168 от 24.03.2014 г.
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
0008020140005
ІI.6) Описание на предмета на поръчката
„Създаване и реализиране на комуникационна стратегия, информиране и публичност
по

проект

„ПОСОКА:семейство”

BG051PO0015.2.100001,

финансиран

по

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Приоритетна ос 5
„Социално включване и насърчаване на социалната икономика”, процедура за
директно предоставяне на безвъзмездна помощ BG051PO0015.2.10 „Шанс за
щастливо бъдеще”, Компонент 1 „Подготовка за преструктуриране на ДМСГД”
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=700167&newver=2
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РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА
ІII.1) Номер на договора: РД11339 от 25.06.2014 г.
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:
Процедура за възлагане на обществена поръчка
III.3) Изпълнител по договора
ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АБ ЕООД, ул. Отец Паисий № 58, вх. 0, ап. 7, България 6000,
Стара Загора, Тел.: 042 259151
ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители
НЕ
ІII.5) Предмет на договора
Създаване и реализиране на комуникационна стратегия, информиране и публичност
по

проект

„ПОСОКА:семейство”

BG051PO0015.2.100001,

финансиран

по

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Приоритетна ос 5
„Социално включване и насърчаване на социалната икономика”, процедура за
директно предоставяне на безвъзмездна помощ BG051PO0015.2.10 „Шанс за
щастливо бъдеще”
ІІI.6) Срок на изпълнение
Крайна дата
10.11.2015 г.
ІII.7) Стойност посочена в договора
9400 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства
Финансирането е 85% от стойността на договора.
РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
договорът е изпълнен
ІV.1) Дата на приключване/прекратяване
10.11.2015 г.
ІV.3) Договорът е изменян/допълван
НЕ
ІV.4) Договорът е изпълнен в срок
ДА
ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем
НЕ
Изпълнението е 98% от предмета на договора
Причини за частичното изпълнение: Изпълнен е на 98 % – не е проведена началната
пресконференция за представяне на проекта. За нея не е подадена заявка поради по
късното избиране на изпълнител през 2014 г. и съответно не е извършено плащане.
Всички останали дейности по договора са изпълнени в пълен обем както следва: 
Разработена е подробна комуникационна стратегия и план за действие към нея;
Формулирани са основни теми и тези за успешна комуникация с целевите групи. 
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=700167&newver=2
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Произведени са аудио и визуални продукти, производство на информационни и
рекламни материали за целите на комуникационната стратегия. Извършени са 4
публикации в Национални всекидневници, публикувани са 16 прессъобщения, 16
материала в регионални печатни медии, 16 рекламни публикации в регионални
печатни медии относно процеса на деинституционализация и дейности по проекта.
Излъчени са 4 телевизионни репортажа и 8 радио репортажа  Проведена е една
заключителна пресконференция за изпълнението на проекта.
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
9200 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки
НЕ
РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ
01.12.2015 г.
Възложител
Трите имена: др Петър Стефанов Москов
Длъжност: министър на здравеопазването
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