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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА 

НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА 

2007 - 2013 

11-то заседание на Комитета за наблюдение,                                     

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

гр. Пловдив, 29 - 30 ноември 2012 г. 
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Изпълнение на комуникационния план 

Организиране и провеждане на събития 

Две национални кампании  

в периода 09-25 юли 2012 

и  периода 07.10 – 02.11.2012 г. 

за представяне на 

схема “Енергийна ефективност  

и зелена икономика”  

с общо над 1 200 участника 
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Изпълнение на комуникационния план 

Организиране и провеждане на събития 

• Обучение за бенефициенти 

по 3 схеми с над 800 

участника. 

• Официално подписване на 

договори по 4 схеми на 

стойност от 242 мил. лв. 

• Участие в други събития 

свързани с ОПРКБИ 



Изпълнение на комуникационния план 

Представяне на успешни проекти, отворени схеми и резултати на 

Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика” 2007 – 2013 в електронните медии: 

 

 

• Телевизия “ТВ Европа” – 16 рубрики; 

• Телевизия “ТВ 7” – 13 рубрики; 

• Телевизия “Нова телевизия” – 17 рубрики; 

• Телевизия “Канал 3” – 9 рубрики; 

• Телевизия “bTV” – 1 рубрика; 

• Радио “Дарик радио” – 13 рубрики; 

• Радио “Фокус” – 13 рубрики; 

• Радио “Българско национално радио” – 122 рубрики. 
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Изпълнение на комуникационния план 

Изработка на информационни и рекламни материали: 

• папка; 

• нотбук; 

• химикали; 

• USB; 

• визитни картички; 

• знамена; 

• трансперанти; 

• тефтер; 

• чадъри; 

• книжка “Добри практики” 
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Социологически проучвания за изпълнение,  

мониторинг и оценка на Комуникационния план на ОПРКБИ  
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Социологически проучвания за изпълнение,  
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мониторинг и оценка на Комуникационния план на ОПРКБИ  



Предложение за дейности през 2013 г. в 

изпълнение на Комуникационния план на ОП 

“Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика”: 

Предстои организирането и на следните събития: 

• 3 срещи на тема: „Съвет на бизнеса“; 

• 6 срещи на тема: „Бизнесът среща науката“; 

• 6 кръгли маси. 

• актуализиране на интернет страницата на ОПК на 

български и английски език 

 



 ”Осигуряване на прозрачност на процеса на изпълнение на ОП 

РКБИ 2007-2013” и популяризирането й чрез печатни медии и 

интернет“ в три позиции: Позиция 1: В национални издания; 

Позиция 2: В регионални и специализирани издания; Позиция 3: В 

интернет; 

 ”Подготовка, предпечат и отпечатване на печатни материали – 

брошури, диплянки, листовки и други печатни издания свързани с 

дейността на ОП РКБИ 2007 – 2013 г;  

 Директно договаряне с медии. 
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Предложение за дейности през 2013 г. в 

изпълнение на Комуникационния план на ОП 

“Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика”: 



 „Изготвяне на концепция, организиране и провеждане на 

национални и регионални изложения за представяне на ОП РКБИ 

2007 - 2013; 

 

„Производство, тиражиране на магнитен носител и 

разпространение чрез специализирани печатни издания на добри 

проекти, получили подкрепа по ОП РКБИ 2007-2013; 

 

 „Актуализиране и обновяване на интернет страницата на ОП 

РКБИ 2007 – 2013; 

 

 „Изработка и доставка на рекламни материали и сувенири за 

нуждите на ОП РКБИ 2007-2013 . 

Предложение за дейности през 2013 г. в 

изпълнение на Комуникационния план на ОП 

“Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика”: 
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