
ЕДНА ПОСОКА 
много възможности 

В изпълнение на Националната комуникационна стратегия 2014-2020 г. 

1. Програма
Програ;иа за развитие на селските райоии за периода 2014-2020 г.

II. Планирано изпълнение на оперативната програма
В рамките на Индикативната годишна програ�vш (ИГРП) на ПРСР през 2018 r. се очакват
да бъдат отворени 6 процедури (мерки/подмерки) за кандидатстване от Програмата за
развитие на селските райони. Тези мерки са насочени към повишаване на
конкурентоспособността и жизнеспособността на земеделските стопанства и насърчаване
на социалното приобщаване, осигуряващо нови работни места, намаляване на бедността,
социално включване и по-добро качество на живот.
Предвидените конкретни мерки за отваряне (в ИГРП за 2018 г.) са: подмярка 1.1
„Професионално обучение и придобиване на умения", подмярка 6.4.1 „Инвестиции в
подкрепа на неземеделски дейности", подмярка 7.3 „Широколентова инфраструктура,
включително нейното създаване, подобрение и разширяване", подмярка 7.5 „Инвестиции
за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура",
подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на
културното и природното наследство на селата", подмярка 16. I. ,,Подкрепа за сформиране
и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ", подмярка 19.3 „Подготовка и
изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи".

III. Идентифицирани комуникационни нужди
Планираните през 2018 г. мерки за информация и публичност на ПРСР 2014-2020 г. са
разработени в съответствие с Националната комуникационна стратегия 2014-2020 г. и
предвиждат изпълнение на всички задължителни дейности на ниво оперативна програма
съгласно Регламент 1303/2013 г. Предвид етапа на програмен период 2014 -2020 г., а
именно трета поредна година на прилагане, комуникацията ще бъде насочена към
своевременното задоволяване на следните идентифицирани комуникационни нужди на
целевите групи:
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Осведомяване на широката общественост за предстоящите и текущите приеми на 
проекти; 
Представяне на синтезирана информация за критериите за допустимост, 
изискванията за предоставяне на финансова подкрепа и интензитет на помощта по 
конкретните мерки и под.1'\lrерки от Програмата; 
Осигуряване на информация за приоритетните области по отделните приеми, както 
и информация свързана с прилагането и изпълнението на ПРСР (2014-2020 г.); 
Повишаване информираността и компетентноспа на бенефициентите при 
изпълнение на проекm по ПРСР; 
Работа с медии, НПО и медиатори/разпространители на информация.

Планираните дейности са насочени към всички целеви групи, като изборът на конкретни 
мерки е обвързан с поставените цели. Предвидено е използването на разнообразни 
комуникационни канали, като във всички случаи, когато е приложимо, ще се търси 
активна комуникация и обратна връзка с целевите групи, а не само подаване на 
информация. 
IV. Индикативни дейности:
Таблица №1 Дей11ости за uифор;wация и публичиост на ПРСР
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3, Информ11ране на 

потенциалните 

бенефициенти за 

възможностите за 
финансиране, 
предоставяни ОТ 

програмите; 

4. ПоВ11шаване
информираността и
компетентността на 
бенефициентите при изпълнение на 
проекти; 
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национални 

издания. 
печатни 

Попу,1ярюнране на ПРСР в 
1111тернет стран1щи на

1шформационн11 аrенuии, 
онлай11 МСДIШ " други 
1шформац11оют 
уебсайтове: 

3. 1 .Провеждане на обществена
поръчка за избор на 
изш,лнител за разработване и 
публикуване на рекламно
информационни материали за 
ПРСР 2014-2020 г. в интернет 
сайтове. 

3.2. Създаване на сценарии и 
изработване на рекламни 
телевизионни клипове по ПРСР 
2014-2020 
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ИСУН; 

4.2. Провеждане на 
обществена поръчка за 
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обучения за 
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бенефициенти с акцент 
върху: Биологично 
земеделие; 
Необлаrодетелствани 
райони; Натура 2000; 
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, 1 льрвата половина на 
018 r. 

. 1. първата половина на 
018r. 
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5. Насърчаване на
а"тивното участие
на всички
заинтересовани
страни n
процеса на
изпълнение на СП и
програмите.
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нивото на грешки при
кандидатстване и
изпълнение на
проектите по ПРСР;

4.3. Провеждане на
обществена поръчка за
избор на изпълшттел за

извършване на
дейности по
организиране и
провеждане на
информационни 
събития, свързани с
прилагането на
подхода ВОМР и

провеждане на
годишна международна
конференция по
подхода ВОМР.

Актуалщация на уебсайта
на ПРСР
(w,v,v.prsr.government.bg), 
каt<."'ТО и публикуване ,ш
mtформаu11я, 
популяризираща ПРСР и на
СДННIIЯ 11Ортал IШ 

оперативните програми 
W\VW,Ct1funds.bg.

5.1. Публикуване на
актуална информация по
изпълнението на ПРСР
новини, събития, възможности
за финансиране, ръководства,
наредбЧ, указанил, протоколи
от заседанията на КН, оценки
на ПРСР, анализи за целите на
ПРСР и др.; 

5 .2. Провеждане на
обществена поръчка за
избор на изпълнител за
разраQотване и
поддръж,ш на уеб сайт
на ПРСР (2014�2020 r.)

6. Аналю на нивото на
запознатост на
канд�щатите с мерк11те на
ПРСР. 
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.1. първата половина на
018 г.
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семинари и обучения 
на кандидатите и бенефициенти 
бенефициентите по 

ПРСР, ще се извършват 
и анкетни проучвания 
относно тяхното ниво 
на запознатост 

Про амата. 

с
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* * 
* * 
* * 
*** 

5 




