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ОДОБРЯВАМ: ............./п/.............   
 
ИЛИЯНА ИЛИЕВА  
Главен директор на Главна дирекция  
„Европейски фондове за конкурентоспособност“ 
и Ръководител на Управляващия орган  
на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 
 
 

ОТЧЕТ ПО ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 
за 2020 г.  

В изпълнение на Националната комуникационна стратегия 2014-2020 г.  
 

 
І. Програма: Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 
 
ІІ. Изпълнени дейности 
 
Специфична цел 

на НКС 
Дейност по ОП Целева група Постигнат индикатор Времеви обхват Реално 

изплатен 
бюджет 
(с ДДС) 

 
1. Популяризиране  
на  отделните  
програми  като  
финансов  
инструмент  за 
подобряване на 
развитието на 

1. Организиране на 
информационни 
събития/ семинари/ 
обучения: 
 
1.1 Годишно 
информационно 
събитие на ОПИК, 

широката 
общественост 

 
потенциални 

бенефициенти 
 

бенефициенти 
 

1.1. годишното информационно 
събитие по ОПИК, 
популяризиращо Програмата и 
постигнатия напредък в нейното 
изпълнение ще бъде проведено в 
края на 2020 г.  
 
1.2.1 организирано и проведено 

декември 2020 г. 
 
 
 
 
 
 
18.02.2020 г. 

 
 
 

4 985,40 лв.
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България и 
качеството на 
живот; 
 
2. Осигуряване на  
максимална  
публичност  и  
прозрачност  на  
процеса  на 
управление и 
изпълнение на 
програмите,техните 
резултати и добри 
практики; 
 
3. Информиране на  
потенциалните 
бенефициери   за 
възможностите за 
финансиране, 
предоставяни от 
програмите; 
 
4. Повишаване 
информираността и 
компетентността на  
бенефициерите   
при изпълнение на 
проекти; 
 
5. Насърчаване  на  
активното  участие  

популяризиращо 
Програмата и 
постигнатия напредък 
в нейното изпълнение 
              
1.2 Информационни 
събития/ обучения на 
бенефициенти и 
потенциални 
бенефициенти за 
популяризиране на 
отворените процедури 
по ОПИК  
 
1.3 Провеждане на 
семинари, работни 
срещи и др.  

медиатори е официално връчване на 95 
договора и обучение на 180 
представители на 
бенефициенти, сключили 
АДБФП по процедура 
BG16RFOP002-2.040 
„Подобряване на 
производствения капацитет в 
малките и средни предприятия“;  
 
1.2.2 създадена е организация 
по провеждането на 
Информационна кампания по 
процедура BG16RFOP002-
1.022 „Стимулиране 
внедряването на иновации от 
съществуващи предприятия“, 
която е предвидена да се 
проведе в периода 11.03.2020 – 
02.04.2020 г. в шест града на 
страната, както следва: 
Пловдив, Стара Загора, Бургас, 
Варна, Велико Търново и София. 
Провеждането на 
информационната кампания е 
отменено на основание Заповед 
№ РД-16-244/10.03.2020 г. на 
министъра на икономиката с 
оглед въведените 
противоепидемични мерки във 
връзка с COVID-19 и предвид 
факта, че планираните и 
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на  всички  
заинтересовани  
страни  в 
процеса на 
изпълнение на СП и 
програмите. 

организирани събития от УО на 
ОПИК имат характер на  масови 
мероприятия, които предстои да 
бъдат проведени на закрито и в 
които ще участват хора от 
цялата страна. 
 
1.3.1 Създадена е организация 
по провеждането на трето 
присъствено извънредно 
заседание на Комитета за 
наблюдение на ОПИК и 
ОПИМСП, предвидено да се 
проведе на 19.03.2020 г. в 
Резиденция Бояна. 
Провеждането му е отменено на 
основание Заповед № РД-16-
252/11.03.2020 г. на министъра 
на икономиката.  
 
1.3.2 Стартирана е 
организацията по провеждането 
на присъствено заседание на 
ТРГ на ОП за иновации и 
конкурентоспособност за 
програмен период 2021-2027 
г., предвидена да се проведе на 
27.03.2020 г. Провеждането му е 
отменено на основание Заповед 
№ РД-16-252/11.03.2020 г. на 
министъра на икономиката.  
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1.3.3 Оказана логистична 
подкрепа, свързана с 
организирането и провеждането 
на X официално заседание на 
КН на ОПИК и ОПИМСП, 
проведено на 17.09.2020 г. в 
зала „Роял“ на „София Хотел 
Балкан“, гр. София, в работата 
на който участие взеха и 
представители на ГД 
„Регионална и селищна 
политика“ на ЕК, посредством 
осъществяването на постоянна 
видеоконферентна връзка между 
София и Брюксел. 
 
1.3.4 Официално подписване 
и връчване на договори за 
БФП на МТИТС и 
Министерство на туризма като 
конкретни бенефициенти по 
ОПИК.  
 
1.3.5 Изготвяне и ежедневно 
актуализиране на справка за 
напредъка на антикризисните 
дейности за преодоляване на 
последствията от пандемията 
Covid 19.  
 
1.3.6. Изготвяне на ежедневни и 
ежеседмични таблици със 

17.09.2020 г.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02.10.2020 г.  
 
 
 
 
 
 
06 април –  
31 октомври 2020 
г. 
 
 
 
 
14 май –  
31 октомври 2020 

3 324,91 лв.  
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статистически данни и инфо-
графики за напредъка в процеса 
по оценка, договаряне и 
плащане по АДБФП с 
бенефициенти, вкл. основни 
мотиви за отхвърляне на 
проектни предложения по 
оценителни сесии по процедура 
BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа 
на микро и малки предприятия 
за преодоляване на 
икономическите последствия от 
пандемията COVID-19“. 
 

г. 

2.Информационни и 
рекламни материали  
 
2.1. Дизайн, 
предпечат и изработка 
на печатни материали 
– брой брошури, 
диплянки, листовки и 
други печатни издания 
свързани с дейността 
на ОПИК.  
 
2.2 Дизайн, изработка 
и доставка  на 
рекламни материали и 
сувенири, свързани с 
дейността на 
Оперативна програма 

широката 
общественост 

 
потенциални 

бенефициенти 
 

бенефициенти 
 

медиатори 

2.1. отпечатани и 
разпространени 1 500 бр. 
печатни информационни 
материали, свързани с дейността 
на Оперативна програма 
„Иновации и 
конкурентоспособност“ 2014-
2020; 
 
2.2  изработени и 
разпространени 10 000 бр. 
рекламни материали и сувенири, 
свързани с дейността на 
Оперативна програма „Иновации 
и конкурентоспособност“ 2014-
2020; 

2.1 текущо по 
време на събития 
на ОПИК 
 
 
 
 
 
 
2.2 текущо през 
2020 г. 

5 994,00 лв.

121 000,00 лв.
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„Иновации и 
конкурентоспособност“ 
2014 -2020  
3. Електронни медии 
 
3.1 Излъчване на 
аудио и аудио- 
визуални клипове  
 
3.2 Сключване на 
договори с 
телевизионни и радио 
оператори за 
предоставяне на 
програмно време, за 
целите на 
популяризиране на 
ОПИК 
 
3.3 Популяризиране 
на ОПИК и резултатите 
от нейното изпълнение 
в избрани социални 
медии – LinkedIn, 
YouTube.  

широката 
общественост 

 
потенциални 

бенефициенти 
 

бенефициенти 
 
 

3.1 общ брой на излъчените 
рекламни аудио и видео 
материали в електронни медии 
(радиа и телевизии) – 5 660 бр.  
 
3.2 Изготвени и сключени 12 бр. 
договора с електронни медии 
(радиа и телевизии) за 
закупуване на програмно време. 
 
 
 
 
 

текущо през 2020 
г. 
 
 
 
текущо през 2020 
г. 

899 091,99 лв.

4. Интернет страница 
на Програмата 
 
Редовно 
актуализиране на 
Интернет страницата 
на ОПИК - 

широката 
общественост 

 
потенциални 

бенефициенти 
 

бенефициенти 

6.1  Осъществени са 316 
публикации на интернет 
страницата на ОПИК и на 
подстраницата на ОПИК в 
Единния информационен портал 
на Европейските структурни и 
инвестиционни фондове, 

31.10.2020 г. 
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ІІІ. Изпълнение на индикаторите към Националната комуникационна стратегия: 
 

- Брой информационни събития – 4, както следва: едно обучение на бенефициенти, сключили договори за БФП; 1 официално 
връчване на договори за предоставяне на БФП и две официални подписвания на договори за предоставяне на БФП с МТИТС и 
Министерство на туризма.   
 

- Брой участия в събития – 316 бр.   
 

- Брой уникални посещения на месец на интернет страницата на УО – 138 224 показвания на подстраницата на ОПИК към 
единния уеб портал на оперативните програми за годината. 
 

 
 

                                                           
1 Броят на показванията е актуален към 22.10.2020 г. 

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., както 
и на подстраницата на 
ОПИК към единния уеб 
портал на 
оперативните 
програми. 

 
медиатори 

свързани с осигуряване на 
актуална информация по 
изпълнението на Програмата – 
новини, събития, възможност за 
финансиране, ръководства, 
указания, постигнати резултати, 
заседания на КН, списък с 
операции и др. 
 
6.2. 138 2241 показвания на 
подстраницата на ОПИК към 
единния уеб портал на 
оперативните програми за 
годината. 
 
 


