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Одобрени документи

Комуникационен план на ОП “Транспорт” 2007-2013 г.

•Одобрен от ЕК с писмо от 13 август 2008 г.

Методика за мониторинг и оценка на
Комуникационния план на ОП “Транспорт” 2007-
2013г. и комуникационните дейности

•Утвърден от Ръководителя на УО на ОПТ на 14 
ноември 2008 г.



Проведени събития
Дата Събитие Място Целева група

28.V.
2008г.

Церемония по подписване на
Оперативно споразумение между
УО на ОПТ и Бенефициента
“Метрополитен ЕАД”

Министерство
на транспорта

Медии, 
широка
общественост

5.VІІІ. 2008г. Представяне на промените в
интернет страниците на УО

Министерски
съвет на
РБългария

Медии, 
широка
общественост

25.VІІІ. 
2008г.

Представяне на Комуникационния
план на ОП “Транспорт” и
методиката за мониторинг и
оценка

Министерски
съвет на
РБългария

Представители
на УО на
Оперативните
програми

27.VІІІ. 
2008г.

Церемония по подписване на
договори с избраните
изпълнители за изграждане на
софийското метро

Министерство
на транспорта

Медии,
широка
общественост



Проведени събития - 2

Дата Събитие Място Целева група
12-14. ІХ. 

2008 г.
Обучителен семинар за
представители на медии
“Структурни фондове и
Кохезионен фонд на ЕС”. 
ОП “Транспорт” 2007-2013г.

Гр. Свети Влас Медии,
широка
общественост

6. Х. 
2008г.

Ден на отворените врати на ОП
“Транспорт” 2007-2013г.

Министерство
на транспорта

Медии, 
широка
общественост

13.ХІ. 
2008 г.

Семинар за представители на
регионалните и местните власти
и медиите в Северозападния
район за планиране

Гр. Видин Местна власт,
медии,
широка
общественост



Ден на отворените врати

6 октомври 2008 г.



Гр. Видин

Семинар за
представители на
регионални и
местни власти и
медии



Одобрени формуляри за кандидатстване

Подготовка и изпълнение на публични събития
за популяризиране на ОП “Транспорт” 2007-
2013 

ОПТ-19/31.10.2008 г.

Разработване на методика за мониторинг и
оценка и изпълнение на дейностите по
мониторинг и оценка на Комуникационния
план на ОП “Транспорт” 2007-2013

ОПТ-18/24.10.2008 г.

Разработване и поддръжка на интернет
страница на ОП “Транспорт” 2007-2013

ОПТ-17/23.10.2008 г.



Одобрени формуляри за кандидатстване - 2

Подготовка, изпълнение и мониторинг на
публично събитие за официалното
представяне на одобрената от ЕК Оперативна
програма

ОПТ-13/06.10.2008г.

Провеждане на кампания за лого и слоган на
ОП “Транспорт” 2007-2013 г.

ОПТ-4/31.07.2008 г.



Обща статистика

Рекламно-информационни материали (папки, 
чаши, химикалки, тениски)

980 бр.

Публикации и излъчвания в печатните и
електронни медии

1 265 бр.

Печатно-информационни материали
(брошури, презентации)

1 525 бр.

Прессъобщения 21 бр.

Участници 183



Предстоящи събития

Провеждане на голямо публично събитие за
представяне на напредъка в изпълнението на
Оперативна програма “Транспорт” 2007-2013 г.
– 7 декември 2008 г.

Провеждане на официална церемония “Първа копка”
на проекта за разширението на софийското метро
– 14 декември 2008 г. 



БЛАГОДАРЯ ЗА
ВАШЕТО ВНИМАНИЕ!

www.optransport.bg


