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Отчет на изпълнението на Годишен план за 
действие за 2018 г. 

 
1. Организирани и проведени  2 бр. информационни кампании за 

представяне на стартирали процедури – 16 информационни дни, 3515 

участника; 

2. Организирани и проведени пет обучения за бенефициенти по 

процедури на ОПИК – 450 обучени бенефициенти; 

3. Организирани и проведени 2 събития за връчване на сключените 

договори по процедури на ОПИК; 

4. Организирана и проведена 1 работна среща. 

5. Организиране и провеждане на 6 броя регионални срещи с бизнеса и 

научните организации за обсъждане на концепция за подкрепа на 

Регионални иновационни центрове; 
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Стартирани процедури за възлагане на обществени поръчки за избор 
на изпълнител с предмет: 

 
1. Дизайн, предпечат и изработка на печатни материали – брошури, 
диплянки, листовки и други печатни издания, свързани с дейността 
на ОПИК; 

 
2. Дизайн, изработка и доставка  на рекламни материали и 
сувенири, свързани с дейността на Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност“ 2014 -2020; 

 
3. Изработка на рекламни аудио и аудио-визуални клипове. 

Провеждане на процедури за избор на 
изпълнител във връзка с организиране на 

информационни събития по ОПИК  
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Интернет страници на ОПИК 

 
 

В периода 01.01.2018 г. – 31.10.2018 г. на интернет страниците на програмата са: 

• Публикувани (българска и английска версия) успешни проекти в това число и на език различен от 

официалния за страната; 

• 36 новини, свързани с ОПИК 2014-2020 и ОП ИМСП; 

• 74 бр. публикации по процедури; 

• 42 бр. публикации свързани с въпроси и отговори по процедури; 
 

• 1 бр. публикация свързана със събитието STARTUP EUROPE WEEK SOFIA 2018 ДУХЪТ НА 
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО В ДЕЙСТВИЕ; 
 

• 1 бр. публикация свързана с провеждането на обществена консултация относно фондовете на ЕС в 
областта на политиката на сближаване; 
 

• 1 бр. публикация свързана с изборът на финансови посредници по инструмент „Фонд за 
ускоряване и начално финансиране“ навлиза в заключителен етап. 
 

• 6 бр. публикации в рубрика ОПИК/Комитет за наблюдение/Писмени процедури на Комитета за 
наблюдение на ОПИК 2014-2020 г. и ОПИМСП 2014-2020 г.; 
 

• 18 бр. публикации в секция Водено от общностите местно развитие (ВОМР). 
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Предстоящи дейности до края на 2018 г. 
съгласно Годишен план за действие за 

2018 г.  
в изпълнение на Националната 

комуникационна стратегия за периода 
2014-2020 г. 
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Организиране и провеждане на годишно информационно събитие по ОПИК, 
популяризиращо Програмата и постигнатия напредък в нейното 
изпълнение;  

 

Организиране и провеждане на информационен ден за популяризиране на 
възможностите за финансиране по ОПИК; 

 

Провеждане на 1 бр. обучение за бенефициенти - при обявяване на нови 
схеми, сключване на договори и при идентифициране на необходимост от 
подобряване на компетенциите на целевите групи. 

 

 
 

Информационни събития за 
популяризиране   

на  ОПИК 2014-2020 
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• Отпечатване и разпространение на печатни материали – брошури, 
диплянки, листовки и други печатни издания свързани с дейността 
на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 
- 2020 - текущо по време на събития на ОПИК; 

 

• Изработване и разпространение на рекламни материали и 
сувенири, свързани с дейността на Оперативна програма 
„Иновации и конкурентоспособност“ 2014 - 2020 - текущо по време 
на събития на ОПИК. 

 

 
 

Осигуряване на  максимална  публичност  и  
прозрачност  на  процеса  на управление и 

изпълнение на ОП, резултатите и добрите практики 
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Популяризиране  на  отделните  програми  като  финансов  инструмент  за подобряване 
на развитието на България и качеството на живот, чрез организиране на 
информационни събития/ семинари/ обучения, чрез: 

• Провеждане на годишно информационно събитие по ОПИК, популяризиращо 
Програмата и постигнатия напредък в нейното изпълнение; 

• Провеждане на информационни кампании; 

• Провеждане на обучения/ семинари за бенефициери. 

 

Осигуряване на  максимална  публичност  и  прозрачност  на  процеса  на управление и 
изпълнение на програмите,техните резултати и добри практики, чрез: 

• отпечатване и разпространение на  печатни материали – брошури, диплянки, 
листовки и други печатни издания свързани с дейността на Оперативна програма 
„Иновации и конкурентоспособност“ 2014 -2020; 

•  изработване и разпространение на рекламни материала и сувенири, свързани с 
дейността на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 -2020. 

Годишен план за действие за 2019 г.  
в изпълнение на Националната комуникационна 

стратегия за периода 2014-2020 г. 
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Информиране на  потенциалните бенефициери за възможностите за 
финансиране, предоставяни от програмите: 

• Проучване за установяване на обществената осведоменост за Оперативна 
програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК) като 
цяло и за отделните процедури. 

 

Повишаване информираността и компетентността на бенефициерите при 
изпълнение на проекти, чрез: 

• Излъчване на  30 секундни аудио и 30 секундни видео клипа  в електронни 
медии; 

• Сключване на договори за предоставяне на програмно време в електронни 
медии. 

 

 

Годишен план за действие за 2019 г.  
в изпълнение на Националната комуникационна 

стратегия за периода 2014-2020 г. 
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Насърчаване  на  активното  участие  на  всички  заинтересовани  страни  в 
процеса на изпълнение на СП и програмите, чрез редовно актуализиране на 
интернет страницата на ОПИК: 

• публикуване на актуална информация по изпълнението на Програмата – 
новини, събития, възможност за финансиране, ръководства, указания, 
постигнати резултати, заседания на КН, списък с операции и др. 

 

Годишен план за действие за 2019 г.  
в изпълнение на Националната комуникационна 

стратегия за периода 2014-2020 г. 
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Благодаря за вниманието 
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www.opic.bg 

http://www.opic.bg/

