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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА 

НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА 

2007 - 2013 

14-то заседание на Комитета за наблюдение,                                     

Министерство на икономиката и енергетиката 
Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност” 

гр. Правец, 12 юни 2014 г. 
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Изпълнение на комуникационния план 

Организиране и провеждане на събития 

• Провеждане на информационни 

дни за процедура „Технологична 

модернизация в малки и средни 

предприятия“ в 5 града с участие 

на 620 представители на бизнеса. 

 

• Провеждане на : Ден на отворени 

врати, Семинар за журналисти и 

Голямо информационно събитие. 

В събитията участваха общо 323 

души. 
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Изпълнение на комуникационния план 

Организиране и провеждане на събития 

• Провеждане на обучение на 

бенефициенти по процедура 

BG161PO003-2.4.01: „Подкрепа за 

развитието на клъстерите в 

България”, участие взеха 43  

представители на 25 фирми. 

 

• Участие в други събития 

свързани с ОПРКБИ 



Изпълнение на комуникационния план 

Представяне на рекламни материали и успешни проекти по  

Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика” 2007 – 2013 в електронните медии: 

 

• Телевизии –  в ефира на 7 телевизии са 

излъчени: 

   1504 бр. – 30“рекламни клипа;  

   30 бр.- 6 минутен филм;  

   61 бр. рубрики; 

   18 бр. интервюта. 

 

•  Радиа -  в ефира на 5 радиа са излъчени: 

 11 807 бр. - 30“ радио спот; 

 143 бр. радио рубрика; 

 12 бр. звук от филм; 

 4 бр. отразяване на събития. 
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  Предстои подготовка на документации на 2 обществени 

поръчки: 

  печатни и рекламни материали 

 Актуализиране на интернет страница 

 

 Директно договаряне с медии – предстои сключване на нови 

договори с радиа и телевизии. 

 

 Организиране на събития съгласно договор № 363/14.06.2012 
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Предстоящи дейности през 2014 г. в изпълнение на 

Комуникационния план на ОП “Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 
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Социологически проучвания на Комуникационния план на ОП 

„Конкурентоспособност“  

 

 
 
 
  

„Оценка на удовлетвореността от интернет страницата на ОП 

“Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 

  

 Яна Спасова  

 

 

 

 


