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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА 

НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА 

2007 - 2013 

12-то заседание на Комитета за наблюдение,                                     

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

гр. Сандански, 04 юни 2013 г. 
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Изпълнение на комуникационния план 

Организиране и провеждане на събития 

• Обучение за бенефициенти по 4 

схеми с над 350 участника. 

• Официално подписване на 

договори по 5 схеми на стойност 

от 126 мил. лв. 

• Семинар за журналисти за 

програма „Енергийна ефективност 

и зелена икономика“- 29 

представители на медиите. 

• Участие в други събития 

свързани с ОПРКБИ 
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Организиране и провеждане на събития 

Национална кампания  

в периода 20-31 май 2013 

за представяне на промените в 

Програма “Енергийна 

ефективност и зелена 

икономика” с общо над 163 

участника 

http://www.opcompetitiveness.bg/images/module6/123/460_DSC08942.JPG
http://www.opcompetitiveness.bg/images/module6/125/467_MIET_-_Ruse_2.JPG


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 „Европа“ – 15 рубрики и 25 рекламни клипа; 

• Радио „Дарик радио“ – 9 рубрики и 18 радиоспота; 

• Радио „Фокус“ – 12 рубрики; 

• Телевизия Канал 3 – 9 рубрики и 6 рекламни клипа; 

• Телевизия „ТВ7“ – 39 рубрики, повторения и анонси; 

• Телевизия „НОВА Телевизия“ – 9 рубрики; 

• Телевизия bTV – 6 рубрики и 3 гостувания; 

• Радио „Българско национално радио – 8 рубрики. 
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 Изпратени в АОП предварителни обявления за 5 предстоящи 

обществени поръчки: 

  печатни материали, 

  изложения,  

  успешни проекти, 

  интернет страница, 

  рекламни материали; 

 

Директно договаряне с медии – на 30 април 2013 г. са сключени 3 

нови договора с ТВ „Канал 3“, Дарик радио и радио Фокус. 
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Предстоящи дейности през 2013 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“  

 

 

 

 

Социологически проучвания за изпълнение, мониторинг и оценка на 

Комуникационния план на Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013” 

 

 

 Яна Спасова  

 

 

 

 


