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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА 

НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА 

2007 - 2013 

15-то заседание на Комитета за наблюдение,                                     

Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност” 

гр. Правец, 21 ноември 2014 г. 



21.11.2014 г. 

Европейски фонд  
за регионално развитие 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
Инвестираме във вашето бъдеще 

Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската 

икономика” 2007-2013 

Изпълнение на комуникационния план 

Организиране и провеждане на събития 

• Провеждане на семинар за 

журналисти на тема: „Резултати от 

изпълнението на ОПРКБИ“. В 

семинара присъстваха 12 

журналисти от национални медии. 

 

 

• 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: 

   302 бр. – 30“рекламни клипа;  

   6 бр.- 6 минутен филм;  

   12 бр. рубрики; 

   1 бр. интервю. 

 

•  Радиа -  в ефира на 4 радиа са излъчени: 

 4470 бр. - 30“ радио спот; 

 41 бр. радио рубрика; 
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 Директно договаряне с медии – предстои сключване на нови 

договори с радиа и телевизии. 
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Предстоящи дейности през 2015 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“  

 

 
 
 
  

„Социологическо проучване относно степента на информираност и 

информационните нужди на всички целеви групи на 

ОП“Конкурентоспособност“ (през 2014 г.)” 

  

  

 

 

 

 


