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I. УВОД 
 

Комуникационният план се разработва в изпълнение на Обществена поръчка 
по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет:  „Изпълнение на дейности от Работен пакет 2 
Информация и публичност с цел осигуряване на публичност по проект „Общи 
трансгранични политики за защита на горите“ (FORPRO), съфинансиран от 
Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Националните бюджети на 
Гърция и България. 

Дейността е част от проект „ОБЩИ ТРАНСГРАНИЧНИ ПОЛИТИКИ ЗА ЗАЩИТА НА 
ГОРИТЕ“ с акроним FORPRO, финансиран по програма за Трансгранично 
сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България 2014 – 2020 г. 

Целта на проект „ОБЩИ ТРАНСГРАНИЧНИ ПОЛИТИКИ ЗА ЗАЩИТА НА ГОРИТЕ“ с 
акроним FORPRO е обмен на опит и добри практики, като регионални политики 
за опазване на биоразнообразието и непрекъснат мониторинг на 
застрашените растения и животински видове в трансграничните защитени 
територии. Тъй като регионалните политики от гледна точка на опазването на 
околната среда и превенцията на опасността представляват въпрос от 
първостепенно значение за всички страни-членки на ЕС, местните и 
регионалните власти в ЕС трябва да продължат да работят за по-тясно и по-
ефективно сътрудничество по тези въпроси. 

Както се посочва в Програмата Гърция - България за периода 2014-2020 г., 
Трансграничният район е един от най-екологично чувствителните в 
Средиземноморието. Той включва важни екосистеми с екологична стойност и 
биологично разнообразие, както и 76 обекта от НАТУРА 2000, крайбрежни зони, 
защитени от Рамсарската Конвенцията, включително Национален парк "Даджа-
Лефкими-Суфли" и район "Кърджали и Хасково" с 89 защитени територии. 
Територията на Средиземноморието се сблъсква с общи проблеми, причинени 
от аботични и биотични фактори. Дейностите по проект „ОБЩИ 
ТРАНСГРАНИЧНИ ПОЛИТИКИ ЗА ЗАЩИТА НА ГОРИТЕ“ с акроним FORPRO са 
съсредоточени върху двата фактора, но специално внимание се обръща на 
няколко важни насекоми вредители, които представляват сериозна заплаха за 
горите. Те водят до огромни икономически загуби, а днес прилаганите 
контролни мерки често разчитат на химически пестициди. Избраните видове 
са: Lymantria dispar (L.), един от най-важните вредители на горски насекоми в 
широколистните горски масиви; Thaumetopoea pityocampa (Den. & Schiff) се 
разпространява естествено в боровите екосистеми (Pinus spp.) на 
средиземноморския регион. 
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Последният се счита за най-опасен дефолиант в българските и гръцките гори. 
Проектът е насочен към прилагането на ентомопатогенна гъба E. maimaiga като 
безопасен биологичен агент за опазване на околната среда, съответстващ на 
темата и работната програма и ще изведе концепцията за Интегрирано 
управление на вредителите (Integrated pest management)  чрез осигуряване на: 
значително намаляване на икономическите загуби, причинени от избраните 
модели вредители на границата горското стопанство; повишената гъвкавост на 
горските екосистеми до биотични и абиотични фактори; много по-ниски 
рискове за околната среда и човешкото здраве; инструменти за оценка и 
управление на риска, които минимизират химическото лечение.  

Общата цел  на проекта е бърза и ефективна защита и опазване на 
флората и фауната от биологична и човешка опасност 
и предотвратяване и свеждане до минимум на негативното 
въздействие на евентуални бедствия - в съответствие с 
Приоритетна ос 06 - Запазване и опазване на околната 
среда и насърчаване на ресурсната ефективност. Тя ще 
бъде постигната чрез постигането на група от 
взаимосвързани специфични цели веднага след края на 
проекта.  

Специфична цел 1 на проекта е: Интегрирани иновативни методи за 
защита на горите чрез използване на естествен контрол 
на вредителите и разработени общи ТГС политики за борба 
с биологичните опасности;  

Специфична цел 2  на проекта е: Подобряване на квалификацията и 
инструментация на компетентните органи за 
осъществяване на интервенции за опазване, защита и 
мониторинг на системите за биоразнообразие;  

Специфична цел 3  на проекта е: Повишена информираност на обществото 
за проблемите и политиките за балансирано опазване 
на биологичното разнообразие.  

Институтът по горите притежава уникални академични познания за горите, а 
РДГ Кърджали и Управляващият орган на Националния горски парк „Дадис – 
Лефкимис -Суфлиу“ дават ценни практически познания в областта и могат да 
прилагат на практика откритията и иновациите на учените от БАН. Цялата 
информация и научните изследвания и иновациите са ценни и за всички горски 
дирекции, екологични организации, общини, национални власти и академични 
институции на местно, национално и европейско ниво. 
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II. КРАТЪК ПРЕГЛЕД НА ПРОГРАМА ЗА 
ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
ИНТЕРРЕГ V-А ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014 
– 2020 Г. 

На 9 септември 2015 г. Европейската комисия прие на Програмата за 
сътрудничество "ИНТЕР-РЕГ V-A Гърция-България 2014-2020 г.", като основният 
приоритет е да повиши конкурентоспособността на МСП и да им помогне да се 
разширят извън местните пазари. Тя възлиза на 129 милиона евро, като 
приносът на Европейския съюз надхвърля 110 милиона евро от Европейския 
фонд за регионално развитие. 

При приемането на програмата комисарят по регионалната политика Корина 
Крету заяви: "Тази програма ще помогне на граничните райони на България и 
Гърция да работят заедно и да се справят с общите предизвикателства. Тази 
нова програма очевидно е ориентирана към резултатите и ще направи реална 
промяна на място, транспортна инфраструктура до възможности за нови 
работни места. " 

Програмата за сътрудничество "ИНТЕР-РЕГ V-A Гърция-България 2014-2020 г." 
се съсредоточава върху следните четири приоритета: 

1. Конкурентно и иновативно трансгранично пространство. 
2. Устойчива и приспособима към климата трансгранична зона. 
3. По-добро взаимосвързано трансгранично пространство. 
4. Трансгранично пространство със социално приобщаване. 

 

Програмата за сътрудничество INTERREG V-A Гърция-България 2014-2020 има за 
цел също така: 

- подобряване на трансграничното сътрудничество за по-добра 
защита на местното население от риска от наводнения; 

- развива и популяризира културното и природното наследство на 
граничния район; 

- подобряване на управлението на водните ресурси и 
трансграничната свързаност (това означава намаляване на 
времето за пътуване, както и подобряване на безопасността на 
движението); 
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- разширяване на социалното предприемачество в граничния район, 
което води до увеличаване на заетостта в социалните предприятия и 
засилено предоставяне на социални услуги на уязвимите общности. 

11-те региона, участващи в програмата, са: 

- Гърция: Региони (NUTS III) на Еврос, Ксанти, Родопи, Драма, Кавала, 
Солун и Серес. 

- България: Региони (NUTS III) на Благоевград, Хасково, Смолян и 
Кърджали. 

 

 Общият бюджет на програмата е 129,695,572.00 EUR, а общият принос на ЕС е 
110.241.234,00 EUR от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). 
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III. ЗАКОНОДАТЕЛНА РАМКА; 
 

Комуникационният план и политиката за разпространение са  съобразени с 
изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 
И НА СЪВЕТА от 17 декември 2013 за определяне на общо приложими 
разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския 
социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие 
на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за 
определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, 
Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско 
дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета; 
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 821/2014 НА КОМИСИЯТА от 28 юли 2014 
година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 
1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на някои 
подробни разпоредби за прехвърлянето и управлението на приноса от 
програми, докладването относно финансовите инструменти, техническите 
характеристики на мерките за информация и комуникация относно операциите 
и системата за записване и съхранение на данни и Ръководство на партньорите 
по проекта за Информация и публичност по Програма Трансгранично 
сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България 2014 – 2020 г. 

Регламентите определят комуникацията като стратегически важна дейност за 
програмите, наред с финансовото управление, останалите дейности по 
управлението и изпълнението им. Чл. 115 от Регламента на Съвета № 1303/2013 
задължава управляващите органи да предоставят информация за 
оперативните програми, операциите и съфинансираните проекти. 

Регламентът налага създаването на комуникационен план за всяка оперативна 
програма, който според Приложение XII на Регламента на Съвета № 1303/2013 
трябва да съдържа стратегия, определяне на целеви групи, планиране на мерки 
за информация и комуникация, индикативен бюджет, определяне на 
административни звена, отговорни за прилагането на тези мерките за 
публичност, указания относно отразяването Информацията. Точно с 
изискванията на Приложение XII на Регламента на Съвета № 1303/2013 сме се 
съобразили при изработването на Комуникационният план и политиката за 
разпространение на проект „ОБЩИ ТРАНСГРАНИЧНИ ПОЛИТИКИ ЗА ЗАЩИТА 
НА ГОРИТЕ“ с акроним FORPRO. 

Комуникационният план и политиката за разпространение на проект „ОБЩИ 
ТРАНСГРАНИЧНИ ПОЛИТИКИ ЗА ЗАЩИТА НА ГОРИТЕ“ с акроним FORPRO са 
съобразени и с изготвената Комуникационна стратегия на програмата за 
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сътрудничество "Интеррег V-A Гърция-България 2014-2020", която 
подробно дефинира необходимите мерки за публичност на Програмата за 
трансгранично сътрудничество INTERREG VA Гърция - България 2014-2020, 
предвидена в Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на 
Съвета, също така дефинира съдържанието на дейностите по информиране и 
публичност, като се вземе предвид размерът на програмата (129,695,572 евро, 
общо финансиране от 00 милиона). 

За изготвянето на Комуникационна стратегия на програмата за сътрудничество 
"Интеррег V-A Гърция-България 2014-2020",  са взети под внимание следните 
елементи: 

- Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета 
от 17 декември 2013 г. за определяне на общи разпоредби за 
Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален 
фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие 
на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и 
за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за 
регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния 
фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на 
Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета. 

- Регламент (ЕС) № 821/2014 НА КОМИСИЯТА от 28 юли 2014 година за 
определяне на правила за прилагане на Регламент (ЕС) № 1303/2013 
на Европейския парламент и за прехвърлянето и управлението на 
програмните вноски, отчитането на финансовите инструменти, 
техническите характеристики на информационните и 
комуникационните мерки за операциите и системата за записване и 
съхранение на данни 

- Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция-България за 
периода 2014-2020 г. (наричана по-долу "Програма за 
сътрудничество"), одобрена от Европейската комисия Решение: 
Решение на ЕК C (2015) 6283, Решение на ЕО Дата 09-Sep-2015. 

- Опитът, придобит от Комуникационния план на Европейската 
програма за териториално сътрудничество "Гърция-България 2007-
2013". 

- Натрупаният опит от реализирането на Медийната кампания на 
Програмата за европейско териториално сътрудничество "Гърция-
България 2007-2013". 
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- Ръководство за дизайн на марката (Full Brand Integration, Final 
Version, 18.12.2014), разработен от INTERACT и одобрен от ГД 
"Регионална и градска политика". 

 Важен документ, с който ще бъдат съобразени всички мерки, 
включени в комуникационния план на проект „ОБЩИ 
ТРАНСГРАНИЧНИ ПОЛИТИКИ ЗА ЗАЩИТА НА ГОРИТЕ“ с акроним 
FORPRO е Наръчникът за „Информация и публичност - 
Ръководство на партньорите по проекта“ по ПРОГРАМА ЗА 
СЪТРУДНИЧЕСТВО "ИНТЕРРЕГ В-А" ГЪРЦИЯ - БЪЛГАРИЯ 2014-2020 г. 
CCI: 2014TC16RFCB022. 

Наръчникът за „Информация и публичност - Ръководство на партньорите по 
проекта“  e изготвен така, че крайните бенефициенти, участващи в проектите, 
финансирани от програмата за трансгранично сътрудничество Interreg VA 
"Гърция-България 2014-2020", съфинансирани от Европейския фонд за 
регионално развитие (ЕФРР) и национални фондове на участващите страни,  да 
бъдaт в състояние да спазват Регламент (ЕО) № 1303/2013 и Регламент за 
прилагане (ЕС) 821/2014 на Комисията. Ръководството е разработено, да 
гарантира, че финансираните от Европейския съюз (ЕС) проекти включват 
информационни и комуникационни дейности, предназначени да повишат 
осведомеността на конкретна или обща аудитория за съфинансираните 
дейности и подкрепата на ЕС за тези действия в страната или региона, както и 
резултатите и въздействието на тази подкрепа. 

Този специално разработен документ обхваща основно начина, по който 
трябва да се популяризира идентичността на ЕС и проектите. Той определя 
изискванията и указанията за брифинги, писмени материали, 
пресконференции, презентации, покани, знаци и информационни  табели и др.  

Общите цели на действията в областта на информираност и публичност по 
отношение на финансирането от ЕС са: 

- Да се признае ролята и подкрепата, предоставена от Европийските 
фондовете на отделните държави 

- Да се насърчи разбирането на целите и постиженията на 
интервенциите, съфинансирани от ЕС. 

Освен това, общите цели на всички действия в областта на информираността и 
публичността, свързани с проектите, съфинансирани от Интеррег, следва да 
бъдат следните: 
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- Осъзнаване: подчертаване на ролята на Европейския съюз и 
структурните фондове на Европейския съюз за широката 
общественост и насърчаване на добавената стойност на участието на 
ЕС в съфинансираните проекти; 

- Прозрачност: Осигуряване на прозрачност по отношение на достъпа 
до фондовете. 

- Равни възможности и недискриминация: Гарантиране на 
достъпност и постигане на видимост. 
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IV. ЦЕЛИ НА КОМУНИКАЦИОННИЯТ ПЛАН 

Основна цел 
Комуникационният план на проект „ОБЩИ ТРАНСГРАНИЧНИ ПОЛИТИКИ ЗА 
ЗАЩИТА НА ГОРИТЕ“ с акроним FORPRO гарантира, че усвояването на 
подкрепата, предоставена от Европейския фонд за регионално развитие, е 
извършено в съответствие с принципите за достъпност и прозрачност пред 
широката общественост, потенциалните и настоящи бенефициентите и всички 
заинтересовани страни. Планът има за цел да допринесе за по-добрата 
осведоменост на обществото относно положителната роля, която играе 
Политиката на сближаване на Общността.  

Основна цел на Комуникационния план е повишаване на обществената 
информираност за проект „ОБЩИ ТРАНСГРАНИЧНИ ПОЛИТИКИ ЗА ЗАЩИТА 
НА ГОРИТЕ“ и по програмата за трансгранично сътрудничество Interreg VA 
"Гърция-България 2014-2020", привличане на обществения интерес, 
гарантиране на прозрачност в процеса на изпълнение на програмата, също 
така осигуряване на равен достъп до информация на всички, които биха 
проявили интерес, както и повишаване на знанията на обществеността за 
положителната роля на програмата; 

 

Специфични цели 
Основната цел на Комуникационния план ще бъде постигната чрез следните 
специфични цели: 

1. Привличане на обществения интерес и повишаване на обществената 
информираност за обхвата, целите и резултатите на  проект FORPRO и за 
приноса на Общността. 

2. Предоставяне информация на целевите групи на местно ниво относно 
приоритетите на проекта и да ги призове към действие, като се отчитат 
нуждите и спецификата на съответния регион.  

3. Насърчаване на  общуването и сътрудничеството в областта на 
Интегрирано управление на вредителите между различни местни 
структури (местни власти, браншови организации, икономически 
организации, обществени сдружения, НПО и др.). 

4. Засилване на интереса на потенциалните бенефициенти по програмата 
за трансгранично сътрудничество Interreg VA "Гърция-България 2014-
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2020", с оглед на възможностите, които предоставя програмата, и 
подпомагането им в подготовката на качествени проектни предложения. 

5. Насърчаване на публични дискусии по приоритетните въпроси, свързани 
с Интегрираното управление на вредителите; 

6. Използване на съвременните информационни технологии, за да се 
предостави актуална информация за програмата за трансгранично 
сътрудничество Interreg VA "Гърция-България 2014-2020"; 

7. Организиране на информационни дни и пресконференции с 
представители на средствата за масово осведомяване, с цел 
разпространяване на информация за програмата за трансгранично 
сътрудничество Interreg VA "Гърция-България 2014-2020". 
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V. ЦЕЛЕВИ ГРУПИ, ДО КОИТО ЩЕ 
ДОСТИГНАТ МЕРКИТЕ ОТ 
КОМУНИКАЦИОННИЯ ПЛАН 

За да се постигне ефективна комуникация за резултатите от проекта, целевата 
аудитория трябва да бъде ясно определена. В зависимост от това, партньорите 
по проекта идентифицират съответните целеви групи. Освен това, 
специфичните целеви групи трябва да бъдат обхванати от различни дейности. 
Комуникационният план и Политиката за неговото разпространение 
демонстрират пълно съответствие между целевите групи и дейностите за 
тяхната информираност. 

Целевите групи, към които са насочени мерките за информираност и 
публичност са: 

- Широката общественост. Целта е повишаване на обществената 
информираност относно целите и резултатите на проект „ОБЩИ 
ТРАНСГРАНИЧНИ ПОЛИТИКИ ЗА ЗАЩИТА НА ГОРИТЕ“, а също и 
популяризиране на Програмата за трансгранично сътрудничество 
Interreg VA "Гърция-България 2014-2020" и нейния финансов принос; 
привличане на интереса на широката общественост и гарантиране на 
прозрачност в процеса на изпълнение на програмата; също така 
осигуряване на равен достъп до информация на всички, които биха 
проявили интерес, както и повишаване на знанията на 
обществеността за положителната роля на програмата. 

- Местни, регионални и национални органи, които се занимават с 
управление на горите и горския фонд. Това е основната целева 
група на проекта, до която трябва да достигне информация както за 
планираните мероприятия, така също и за резултатите, които са 
постигнати в областта на Интегрирано управление на вредителите. 
Това е целевата група, която може да доведе до мултиплициране на 
ефекта от Интегрираните иновативни методи за защита на горите 
чрез използване на естествен контрол на вредителите и използването 
на разработените общи ТГС политики за борба с биологичните 
опасности.  

- Университети и изследователски институции. Това е другата 
много важна целева група на проекта, до която трябва да достигне 
информация както за планираните мероприятия, така също и за 
резултатите, които са постигнати в областта на Интегрирано 
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управление на вредителите. Те са целевата група, която може да 
постави на научна основа проблемите и да доведе до научно 
разработване на нови Интегрирани методи за защита на горите чрез 
използване на естествен контрол на вредителите и използването на 
разработените общи ТГС политики за борба с биологичните 
опасности.  

- НПО – В двете страни функционират редица неправителствени 
организации, които се занимават с опазване на околната среда и 
горите, които имат широка мрежа не само в транс-граничната 
територия, но и в цялата страна. Те трябва да бъдат запознати и добре 
информирани с резултатите от проекта и възможностите за 
използване на иновативни методи за защита на горите от чрез 
използване на естествен контрол на вредителите и използването на 
разработените общи ТГС политики за борба с биологичните 
опасности. Целта е тези организации да имат възможност да 
разпространят добрите практики и в други региони на двете страни, 
защото проблемът, с който се бори проектът FORPRO е разпространен 
във всички горски територии. 

- Местни, регионални, национални, европейски и 
специализирани медии, които допринасят за популяризирането на 
проекта – Медиите са наша основна целева група, която най-широко 
може да разпространи информация за проекта до всички останали 
целеви групи. Голяма част от мерките в политиката за 
разпространение са насочени именно към тях, защото те са 
основният канал за разпространение на резултатите до проекта.  
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VI. СЪОБЩЕНИЯ И ОСНОВНИ ПОСЛАНИЯ 
При осъществяването на мерките за информираност и публичност винаги 
трябва да се използват и подчертават основните послания на проекта. Във 
всички съобщения, предназначени за широката общественост и за медиите, 
трябва да се съдържат тези послания. 

За целта Управителният комитет на партньорите по проекта трябва още на 
своята първа среща да обсъди и излъчи основните послания, които носят 
информация за целите и очакваните резултати на проекта. Тези послания 
стават неразделна част от комуникационния план и се използват във всички 
прес-съобщения, конференции, брошури и информационни материали. Те се 
записват и се предоставят на всички партньори по проекта с инструкция да се 
използват винаги при осъществяването на мерки за информираност. 
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VII. КОМУНИКАЦИОННИ МЕТОДИ И 
КАНАЛИ; 

За осъществяване на целите на Комуникационния план се прилагат 
разнообразни 

комуникационни методи за отделните целеви групи. Изборът на подходящи 
информационни дейности, методи и канали зависи от спецификата на целевите 
групи, техните очаквания и нагласи. От голямо значение е да се използват 
средства, посредством които съществува най-голяма вероятност посланието да 
въздейства по подходящ начин върху избраната аудитория.  

Дейностите са насочени в три основни направления: 

- осведомяване на целеви групи за възможностите, които предоставя 
програмата за Трансгранично сътрудничество; 

- отчитане на постигнатите резултати от дейностите, финансирани със 
средства по програмата за Трансгранично сътрудничество, да бъдат 
разпространявани като добри практики и средство за обмяна на опит;  

- отчитане на приноса на ЕС за достигане на целите на програмата - 
подобряване качеството на живот, създаването на условия за 
развитие на конкурентна икономика и устойчиво развитие на 
регионите. 
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1.  Комуникационни методи за привличане на 
интереса на целевите групи 

1.1. Медийни кампании 

Основните информационни събития, които ще имат за цел да осведомяват 
широката общественост и да привлекат вниманието и интереса на 
потенциалните бенефициенти са: 

- Пресконференции за мащабни мероприятия и важни събития 
(стартиране на програмата, годишен обзор и финално отчитане на 
проекта);  

- Прес-съобщения за медиите, включително изчерпателна 
информация по конкретни теми, снимки, обзор на програмата, най-
добри практики; 

 

1.2. Печатни издания 

Управителният комитет на партньорите по проекта ще предоставя голямо 
разнообразие от печатни материали. Печатните издания включват брошури, 
прес-съобщения и копия на презентации от проведената конференция. 

Първоначално ще бъде представена обща информация за проекта, като в 
последствие тя ще бъде допълвана и обогатявана.  

 

1.3. Интернет информация 

 Интернет страница на проекта 

Уеб страницата на проекта ще бъде разработена, за да предоставя актуална 
информация на широката общественост, посредством която основните 
послания на проекта могат да достигнат до българските и гръцките граждани. 
На страницата ще се публикува информация за целите на проекта, очакваните 
резултати, информация от всяко проведено мероприятие.  

 Официални сайтове на партньорите по проекта 

Уеб сайтовете на партньорите по проекта ще предоставят също актуална 
информация за проекта. На тях ще бъде предоставен линк към интернет 
страницата на проекта. 
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1.4  Централни и местни телевизии и радия. 

Кратки репортажи, както и изработения филм за проекта ще бъдат излъчвани в 
специализирани национални телевизии, както и в местните телевизии в транс-
граничния район. 

 

1.5.  Видео филм, видеоклипове 

Ще бъде създаден видео филм, който ще съдържа информация за резултатите 
от проекта. Той ще бъде предоставен за излъчване на няколко специализирани 
национални телевизии, както и на няколко регионални телевизии. 

 

1.6.  Визуално изображение 

 Създадено е лого и слоган на проекта, които ще се използват на всички 
рекламни и печатни материали.  

При изпълнение на договорите по Програмата за сътрудничество "Гърция-
България 2014-2020" по програма Interreg V-A, широката общественост трябва 
да бъде запозната с приноса на ЕС. Това ще бъде постигнато по следния начин: 

- използване на логото на Програмата за трансгранично сътрудничество; 
- използване на флага на Европейския съюз  
- текст за съфинансиране на проекта: „Програмата за сътрудничество е 

съфинансирана от Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР)“ 
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2.  Комуникационни канали 
Каналите за комуникация, насочени към целевите групи са следните: 

Представители на 

целевите групи 

 

Комуникационни канали 

 

Вътрешна целева група 
Представители на 
партньорите 

 

- Официална кореспонденция, 
- кореспонденция по електронна поща, 
- лични контакти и неформална 

комуникация 

 

Външни целеви групи 
Широката общественост Електронни медии, промоционални 

видеозаписи, електронни страници, печатни 
издания, местни телевизии и радия. 

 

Местни, регионални и 
национални органи, които 
се занимават с управление 
на горите и горския фонд. 

Електронни медии,  промоционални 
видеозаписи, електронни страници, публични 
събития – прес-конференции, брошури на 
проекта, информация в печатните издания, 
информации в уеб страници, кореспонденция 
по електронната поща. 

Университети и 
изследователски институции 

Електронни медии,  промоционални 
видеозаписи и филми, електронни страници, 
брошури па проекта, информация в 
печатните издания, информации в уеб 
страници, кореспонденция по електронната 
поща. 

НПО съобщения за печата, електронни медии, 
информации в уеб страници  

Местни, регионални, 
национални, европейски и 
специализирани медии 

електронна кореспонденция, прес-
съобщения, пресконференции, брифинги, 
електронни страници,  
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VIII. Средства, които ще бъдат използвани 
Средствата за комуникация, които са подбрани са съобразени с целите на 
Комуникационния план, а именно  привличане на обществения интерес, 
гарантиране на прозрачност в процеса на изпълнение на програмата, също 
така осигуряване на равен достъп до информация на всички, които биха 
проявили интерес, както и повишаване на знанията на обществеността за 
положителната роля на програмата. 

За постигане на целите на Комуникационния план са избрани следните 
средства за комуникация, които много подробно са разписани в Политиката 
по разпространение: 

 

1. Създаване и използване на лого на проекта 

2. Създаване и използване на слоган на проекта. 

3. Разработване на интернет страница на проекта; 

4. Разработване на онлайн платформа с достъп на всички партньори за 
качване на добри практики и резултати от проекта; 

5. Стратегия за използване на социалните медии 

5.1. Фейсбук 

5.2. Туитър 

5.3. Инстаграм 

6. Публикуване на брошури. 

7.  Създаване на рекламни материали 

8. Изработване на DVD филм за проекта; 

9. Организация, подготовка и провеждане пресконференции. 

10. Изготвяне на периодични прес-съобщения 

11. Организиране на  конференции 

11.1. Двудневна междинна конференция за 50 участника, 

11.2. Двудневна финална конференция за 50 участника в Гръция 

11.3. Двудневна финална конференция за 50 участника в 
България. 

12. Предоставяне на изготвения DVD филм на местни телевизии. 
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13. Предоставяне на изготвения DVD филм за проекта на предаването 
„БРАЗДИ“ на БНТ за излъчване. 

14. Предоставяне на изготвения DVD филм за проекта на „АГРО-ТВ“ за 
излъчване. 

15. Качване на части от изготвения DVD филм за проекта в YouTube 

16. Излъчване на репортажи за проекта в предаването „БРАЗДИ“. 

17. Излъчване на репортажи за проекта в предаването „АГРО-ТВ“. 

18. Публикуване на електронни съобщения за резултатите от проекта на 
интернет страниците на партньорите:  

18.1. РДГ – Кърджали 

18.2. Института за гората при БАН 

18.3.  Национален горски парк "Дадиа - Лефкими - Суфли". 
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IX. Индикативни финансови ресурси;  
Проект „ОБЩИ ТРАНСГРАНИЧНИ ПОЛИТИКИ ЗА ЗАЩИТА НА ГОРИТЕ“ е одобрен 
от Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg VA "Гърция-България 
2014-2020", като в общия му бюджет е предвиден бюджет за финансиране на 
разходите за информираност. 

 

№ Средство за комуникация Индикативна стойност в Евро 

За РДГ, Кърджали 

1 Създаване на Комуникационен план 
и Политика за разпространение 11 000,00 € 

2 Цялостен дизайн и печат на 
брошури  

 1 200,00 € 

3 Изработване на филм с добри 
практики от проекта на DVD  2 800,00 € 

4 Дизайн, предпечат и изработка на 
рекламни материали по проект 
FORPRO – 100 броя комплекта 1 000,00 € 

5 Създаване на уебсайт на проекта и 
неговата поддръжка 5 000,00 € 

6 Организация, подготовка и 
провеждане на три 
пресконференции 

 500,00 € 

7 Организация, подготовка и 
провеждане на двудневна финална 
конференция за 50 участника  

 4 500,00 € 

8 Разработване на онлайн платформа 
с достъп на всички партньори за 
качване на добри практики и 
резултати от проекта 

 20 000,00 € 
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№ Средство за комуникация Индикативна стойност в Евро 

За Институт по гората, БАН 

9 An external examiner will be 
contracted to create a Communication 
plan  3 000,00 € 

10 Цялостен дизайн и печат на 
брошури  1 200,00 € 

11 Изработване на филм с добри 
практики от проекта на DVD  2 800,00 € 

12 Дизайн, предпечат и изработка на 
рекламни материали по проект 
FORPRO –  тениски, чанти, блокнот, 
календари и химикали. 1 000,00 € 

13 Създаване на уебсайт на проекта и 
неговата поддръжка 5 000,00 € 

14 Организация, подготовка и 
провеждане на двудневна 
междинна конференция за 50 
участника  5 000,00 € 

15 An external contractor will be acquired 
to carry out all provisional campaigns 
and activities of the Communication 
plan  8 000,00 € 

За Национален горски парк "Дадя - Лефкими - Суфли" 

16 Дизайн, предпечат и изработка на 
брошури и рекламни материали  2 500,00 € 

17 Организация, подготовка и 
провеждане на двудневна финална 
конференция за широката 
общественост за 60 участника  2 000,00 € 

18 информационна кампания за 
ученици, училища и доброволци 
(целева аудитория от 2000 ученици 
на възраст между 9 и 15 години) 6 500,00 € 
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№ Средство за комуникация Индикативна стойност в Евро 
 ОБЩА СТОЙНОСТ  

на бюджета за проекта FORPRO за 
средства информираност и 
публичност 83 000,00 € 

За всички останали мерки за публичност, които са разписани подробно в 
Политиката за прилагане на комуникационния план и не са отбелязани в 
таблицата по-горе, ще бъдат изпълнявани без да се изразходва финансов 
ресурс благодарение на високия интерес на медиите и обществеността към 
проекта. 
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X. График на изпълнението на всички  
събития описани в плана 
ВРЕМЕВИ ГРАФИК 
за изпълнение на дейностите в Комуникационен план и Политика за разпространение 
 

ФАЗИ И ЕТАПИ НА РАБОТА ТРИМЕСЕЧИЯ НА ПРОЕКТА  
(от октомври 2017 до октомври 2019 г.) 

  1 2 3 4 5 6 7 8 
                  
1. Създаване и използване на лого на проекта                 
2. Създаване и използване на слоган на проекта                 
3. Разработване на интернет страница на проекта                 
4. Разработване на онлайн платформа                  
5. Създаване на профил на проекта във Фейсбук                 
6. Създаване на профил на проекта в Туитър                 
7. Създаване на профил на проекта в Инстаграм                 
8. Публикуване на брошури                 
9. Създаване на рекламни материали                 
10. Изработване на DVD филм за проекта                 
11. Организация, подготовка и провеждане пресконференции                 
12. Изготвяне на периодични прес-съобщения                 
13. Организиране на конференции                 
14. Предоставяне на изготвения DVD филм на местни 
телевизии за излъчване                 

15. Предоставяне на изготвения DVD филм за проекта на 
предаването „БРАЗДИ“ за излъчване                 
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ФАЗИ И ЕТАПИ НА РАБОТА 
ТРИМЕСЕЧИЯ НА ПРОЕКТА  

(от октомври 2017 до октомври 2019 г.) 
  1 2 3 4 5 6 7 8 
                  
16. Предоставяне на изготвения DVD филм за проекта на 
„АГРО-ТВ“ за излъчване                 

17. Качване на части от изготвения DVD филм за проекта в 
YouTube;                  

18. Излъчване на репортажи за проекта в предаването 
„БРАЗДИ“.                 

19. Излъчване на репортажи за проекта в предаването „АГРО-
ТВ“.                 

20. Публикуване на електронни съобщения за резултатите от 
проекта на сайта на РДГ – Кърджали                 

21. Публикуване на електронни съобщения за резултатите от 
проекта на сайта на Института за гората при БАН                 

22. Публикуване на електронни съобщения за резултатите от 
проекта на сайта на Управленския орган на Национален 
горски парк "Дадя - Лефкими - Суфли" 

                

Легенда:   Създаване, публикуване  
   Използване, поддържане, излъчване  
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XI. Координация и отговорности; 
1.  Координация 
За правилното изпълнение на мерките за информираност, заложени в 
Комуникационния план и Политиката за разпространение е необходимо да 
бъде създадена добра координация между партньорите, а също така и добра 
координация с медиите и другите правителствени и неправителствени 
институции. Трябва да се поддържат тесни връзки с медиите като се поощрява 
двупосочната комуникация. Този обмен на информация ще предостави повече 
възможности за популяризиране на дейностите по проекта. 

За координацията на дейностите по информираност на ниво партньор по 
проекта отговарят координаторите по проекта на всеки отделен партньор. За 
цялостната координация на всички комуникационни дейности по проекта 
отговаря ръководителят на проекта. Координаторите съгласуват с него всички 
съвместни мероприятия по информираност. Ръководителят от своя страна се 
отчита пред Управителния съвет на партньорите по проекта. 

2.  Отговорности 
Ръководител на проекта: 

- Координира съвместните дейности по отношение на информацията и 
публичността на ниво проект; 

- Координира изпълението на Комуникационния план; 

- Организира и ръководи институционалните и между-
институционалните комуникационни дейности;  

- Координира и дава насоки на координаторите на отделните 
партньори по отношение на информационните и рекламни дейности 
на местно ниво; 

- Взема участие в създаването на положителни послания за проекта, 
изказвания на ръководителите, прес-съобщения, статии, публикации 
и др.; 

- Отговаря за актуализацията и допълването на уеб страницата на 
проекта; 

- Отговаря за публикуването на  материали, свързани с проекта – 
бюлетини, брошури, доклади и др. и утвърждава тяхното съдържание; 
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- Ръководи пресконференции и брифинги, участва в телевизионни и 
радио предавания и дава интервюта; 

- Информира медиите и широката общественост, и дава отговори на 
зададени въпроси. 

 

Координатори на отделните партньори по проекта: 

- Съблюдават спазването на изискванията на ЕС за визуално 
изображение при изпълнение на проекти, финансирани по 
Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg VA "Гърция-
България 2014-2020"; 

- Отговарят за организацията на информационните кампании и 
мероприятия (списък на адресатите, покани, местонахождение, 
срокове, снабдяване и документация) и предоставят информация за 
разпространение; 

- Поддържат връзки и предоставят информация на медиите на 
централно и местно ниво; 

- Спазват нормативната уредба на ЕС за информация и публичност; 

- Организират прес-конференциите; 

- Организират рекламната кампания по националните медии; 

- Подготвят и разпространяват публикации (листовки, брошури, 
бюлетини); 

- Следят за правилното използване на логото на програмата, знамето 
на ЕС, логото и слогана на проекта, и всички изисквания за графично 
изображение на символите на ЕС. 
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XII. Мониторинг и оценка; 
За да се провери ефективността и ефикасността на всички информационни и 
комуникационни дейности, те трябва да се оценяват преди, по време на и след 
тяхното изпълнение. Напредъкът по изпълнението на Комуникационния план 
ще бъде наблюдаван от Управителния съвет на партньорите по проекта по 
време на изпълнение на целия проект и ще бъде оценяван в посока на 
постигане на заложените цели. 

Мониторингът представлява системно и непрекъснато събиране, анализ и 
използване на информацията за целите на ежедневното управление и вземане 
на решения.  Оценката е периодична и свързана с ефективността и 
въздействието на информацията, с оглед на заложените цели в 
Комуникационния план. 

Мониторинг на изпълняваните комуникационни дейности е необходим за да се 
подпомогне по-доброто организиране на събитията на проекта (конференции, 
пресконференции); да се уверим, че дигиталната платформа на програмата 
(уебсайтът) се поддържа и актуализира; за да се разработват адекватни прес-
съобщения до медии; видео/документални филми за телевизията и/или 
разпространение. 

Комуникационният план подлежи на оценка. Управляващият проекта екип ще 
анализира успеха на всяка отделна комуникационна дейност. Това ще даде 
възможност на екипа да насочи своите усилия към дейностите, които са 
доказано ефективни и ще даде възможност за постигане целите на 
комуникационния план. 

Оценката трябва: 

- да следи съдържанието на комуникациите; 
- да отразява потребностите на аудиторията; 
- да оценява дали изпратената информация е била получена и 

разбрана от целевата аудитория; 
- да дава възможност за въздействие върху очакванията. 

Предвижда се оценката да се състои по различно време и да бъде извършвана 
по различни канали, като:  

- преглед на съобщенията по електронна поща; 
- посещаемост на уебсайта; 
- посещаемост на мероприятията; 
- желание и ентусиазъм у широката общественост за бъдещо участие в 

програмата. 
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XIII. Изменение на  
Комуникационния план. 

При разработването на Комуникационния план беше отбелязано, че той трябва 
представлява гъвкав и динамичен документ. При настъпване на непредвидени 
обстоятелства може да бъде изменян, а комуникационните дейности 
организирани по различен начин, с оглед достигане на поставените цели. 

Съдържанието на Комуникационния план може да бъде изменяно от 
Управителния съвет на партньорите по проекта по предложение на всеки от 
партньорите. Управителния съвет ще одобрява основните изменения в 
съдържанието на документа и на предвидените мерки за информация и 
публичност. За всяко изменение на комуникационния план се прави протокол, 
в който се вписва кой партньор е направил предложението, причините за 
изменението и се документира самото изменение. 

 


