
Отчет на изпълнението на Годишен план за действие 
за периода 1 ноември-31 декември 2016 г. и  

Отчет на изпълнението на Годишен план за действие 
за периода 1 януари-30 април 2017 г.  

в изпълнение на Националната комуникационна 
стратегия за периода 2014-2020 г. 

 

 
 

Четвърто официално заседание на КН на ОПИК 

и на ОПИМСП 

Банско, 12.05.2017 г.   
 

 

ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“ 

Министерство на икономиката  



 

 

УО на ОПИК участва в изработването на луксозно издание със 
заглавие "Европейските фондове в България - Какво постигаме 
заедно", представящо постигнатите резултати в България чрез 
Европейските фондове и представляващо Годишното информационно 
събитие за 2016 г.  

 

Изданието е достъпно на Единния информационен портал за 
обща информация за управлението на Структурните фондове и 
Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България – 
www.eufunds.bg: 
http://www.eufunds.bg/images/eu_funds/files/%D0%9D%D0%9A%D0%
A1/Evropeiskite_fonfove_v_Bulgaria.pdf. 

Организирани информационни събития по 
ОПИК – ноември-декември 2016 г. 
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Интернет страница на ОПИК  http://opic.bg/  

 
 
 
• От 31.10.2016 г. ОПИК е с нова интернет страница: www.opic.bg; 
 
• До края на 2016 г., двете интернет страници на ОПИК 

www.opcompetitiveness.bg и www.opic.bg се актуализират ежедневно; 
 
 
 

От началото на 2017 г. официалната интернет страница 
на ОПИК е: www.opic.bg 
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Отчет на изпълнението  
на Годишен план за действие за 2017 г.  

(януари-април) 
 в изпълнение на Националната комуникационна стратегия 

за периода 2014-2020 г. 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

 

Информационни събития/обучения на бенефициенти 
и потенциални бенефициенти за популяризиране на 

отворените процедури по ОПИК  

 

 
• В периода от 10 до 13 януари 2017 г. е организирана и проведена 

информационна кампания за представяне на процедура BG16RFOP002-
2.009 „Развитие на клъстерите в България“ по Оперативна програма "Иновации 
и конкурентоспособност" 2014-2020 в градовете Варна, Враца, Пловдив и София; 

 
• В периода от 16 до 23 февруари 2017 г. е организирана и проведена 
информационна кампания за представяне на процедура BG16RFOP002-
3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ по 
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 в градовете 
Варна, Велико Търново, Стара Загора, Пловдив и София; 

 
• На 27 април 2017 г. в зала на Висшето училище по застраховане и финанси, гр. 
София е организирано и проведено информационно събитие с представители 
на бизнеса, академичните среди, бенефициенти по проекти и студенти  за 
популяризиране на Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност“ 2014–2020 г. (ОПИК) 



 

 

Връчване на договори на бенефициенти по процедури 
на ОПИК - януари-април 2017 г. 

 

 

• На 20 януари 2017 г. в зала „София“ на Гранд хотел София е 

организирано и проведено събитие за връчване на сключените 
договори по процедура BG16RFOP002-1.001  „Подкрепа за 
внедряване на иновации в предприятията“ на ОП „Иновации и 
конкурентоспособност“; 

 
• На 07 март 2017 г. в зала на Радисън Блу Гранд Хотел София е 
организирано и проведено събитие за връчване на сключените 
договори по процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на 
управленския капацитет и растеж на МСП“ на ОП „Иновации и 
конкурентоспособност“ 

 
 



 

 

Обучения на бенефициенти и потенциални 
бенефициенти по отворените процедури по ОПИК – 

януари-април 2017 г. 

 

 • Във връзка със стартиране изпълнението на договорите за безвъзмездна 

финансова помощ по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за 
внедряване на иновации в предприятията“ на ОПИК на 30 и 31 
януари 2017 г. и  1 февруари 2017 г. са организирани и проведени 
три еднодневни обучения за бенефициенти в гр. София; 
 
• Във връзка с обявена процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-
2.009 „Развитие на клъстери в България“ по ОПИК на 9 и 10 март 
2017 г. са организирани и проведени две еднодневни обучения за 
кандидат бенефициенти в гр. София. 
 



 

 

Провеждане на процедури за избор на изпълнител (1/2) 

 

 • Сключен е Договор № 36/14.03.2017 г. с предмет: „Организиране и 

провеждане на информационни събития, свързани с Оперативна програма 
„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК)“. Предметът на 
договора включва изпълнението на следните основни дейности:  
 
Дейност 1: Организиране и провеждане на информационни дни по отворени 
процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020;  
 
Дейност 2: Организиране и провеждане на голямо годишно събитие (две 
големи годишни събития) за отчитане напредъка от изпълнението на Оперативна 
програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020;  
 
Дейност 3: Организиране и провеждане на семинари, работни групи, кръгли 
маси, фокус групи и други мероприятия, популяризиращи Оперативна програма 
„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. 

 
 



 

 

Провеждане на процедури за избор на изпълнител (2/2) 

 

 В резултат на проведена обществена поръчка за избор на изпълнител с предмет: 
„Провеждане на социологически проучвания за изпълнение и мониторинг и 
оценка на Годишните планове за действие по Оперативна програма 
„Иновации и конкурентоспособност“ във връзка с изпълнението на 
Националната комуникационна стратегия за програмен период 2014-2020 г. 
по обособени позиции са сключени два договора, както следва:   
 
Договор № 37/14.03.2017 г. по Обособена позиция 1: „Провеждане на 
социологически проучвания за степента на информираност и 
социологическо измерване на имиджа на програмата сред целевите групи 
на програмата и широката общественост“ и  
 
Договор № 39/14.03.2017 г. по Обособена позиция 2: „Провеждане на 
социологически проучвания за оценка изпълнението на Годишните планове 
за действие и удовлетвореността от провеждането на информационните дни 
за популяризиране изпълнението на програмата.“ 
 

 
 



 

 

Интернет страници на ОПИК 

 

 
Интернет страницата на на УО на ОПИК/ОПИМСП, www.opic.bg, се 
актуализира ежедневно. 
 
За периода от 01.01.2017 г. – 30.04.2017 г. са публикувани:  

• 24 новини, свързани с изпълнението на ОПИК 2014-2020 и ОПИМСП; 

• дадени са отговори на 47 въпроса, зададени в рубриката „Общи въпроси и 

отговори“ и на три предложения, направени в рубриката "Предложения, мнения 

препоръки"; 

• осъществени са 10 публикации във връзка с получени въпроси по отворени за 

кандидатстване процедури; 

• осъществени са 21 публикации в рубриките по процедурите на ОПИК 2014-2020;  

• направена е и публикация във връзка с обявяване на актуализирано Ръководство за 

изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по ОПИК 2014-2020. 
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Информационни кампании в електронни медии за 
популяризиране на ОПИК 2014-2020 

 

 
В резултат на сключените през 2016 г. 22 договора с електронни медии, за 

популяризиране на Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020 и процедурите за предоставяне на БФП, 

до момента са излъчени: 

 

- 3 781 бр. 30 секундни видео клипа; 

- 6 660 бр. 30 секундни аудио клипа.  

 

 
 



 

 

Предстоящи дейности до края на 2017 г. 

съгласно Годишен план за действие за 2017 г.  

в изпълнение на Националната комуникационна 
стратегия за периода 2014-2020 г. 

 

 



• Организиране и провеждане на едно годишно информационно 
събитие по ОПИК, популяризиращо Програмата и постигнатия 
напредък в нейното изпълнение - планирано е едно събитие с 
200 участника през ноември 2017 г.; 

• Организиране и провеждане на информационни 
събития/обучения на бенефициенти и потенциални 
бенефициенти за популяризиране на отворените процедури 
по ОПИК - по една инфо кампания в периодите: май-юни, юли-
август и октомври-ноември; 

• Провеждане на семинари, работни срещи и др. - 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

 
 

 



• Отпечатани и разпространени 10 000 бр. 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; 

 

• изработени и разпространени 15 000 бр. 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



Популяризиране на ОП чрез електронни медии 

• Излъчени 2 840 бр. 30 секундни аудио и 1 219 бр. 30 секундни 
видео клипа  в електронни медии - текущо през 2017 г. 

 

• Сключени договори за предоставяне на програмно време в 
електронни медии - текущо през 2017 г. 

 

• Осъществени 200 публикации в печатни и интернет издания - текущо 
през 2017 г. 

 



• Провеждане на социологическо проучване за оценка на степента на 
информираност и информационните нужди на целевите аудитории на 
ОПИК - 12 май 2017 г. 

 

• Провеждане на социологическо измерване на имиджа на ОПИК сред 
целевите групи на програмата и широката общественост - 1 декември 
2017 г. 

 

• Провеждане на социологически проучвания за оценка на 
изпълнението на ГПД и удовлетвореността от провеждането на 
информационните дни за популяризиране изпълнението на 
програмата - 30 септември 2017 г. 

 

• Провеждане на социологически проучвания за удовлетвореността от 
интернет страницата на ОПИК - 14 септември 2017 г. 

 

Социологически проучвания 



Благодаря за вниманието 

www.opic.bg

http://www.opic.bg/

