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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  

  ОДОБРИЛ:  

      ВАЛЕРИЯ КАЛЧЕВА 

              РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПОС 2014-2020 Г. 

 

 

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 

за 2020 г.  

В изпълнение на Националната комуникационна стратегия 2014-2020 г.  

 

 

 

І. Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ 

ІІ. Планирано изпълнение на оперативната програма. Индикативната годишна работна програма за 2020 г. предвижда обявяване на следните 

процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 

 

Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ 

1. Подобряване природозащитното състояние на природни местообитания  

2. Закупуване/отчуждаване на земи, включително компенсация за правото на строеж 

 

ІІІ. Идентифицирани комуникационни нужди. Планираните през 2020 г. мерки за информация и публичност на ОПОС 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.  

Комуникацията ще бъде насочена към задоволяване на следните идентифицирани комуникационни нужди на целевите групи: 

- Осведомяване на широката общественост за обхвата и целите на програмата, както и за целите и резултатите от изпълнението на проекти по 

процедурите за набиране на проектни предложения в Индикативната годишна работна програма за 2020 г.   

- Информиране на потенциални бенефициенти, партньорски организации и други заинтересовани групи за възможностите за финансиране, 

които програмата предоставя; 

- Повишаване информираността и компетентността на бенефициентите при изпълнение на проекти; 

- Формиране на екологично съзнание във всички граждани на страната, като гаранция за устойчивост на предприеманите мерки. 

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.  



 

ІV. Индикативни дейности: 

 

Специфична цел на НКС Дейност по ОПОС Целева група Индикатор 

(целева стойност) 

Времеви 

обхват/Локация 

Популяризиране  на  

отделните  програми  като  

финансов  инструмент  за 

подобряване на развитието 

на България и качеството на 

живот 

Провеждане на национална 

образователно-информационна 

кампания 

 

Широка общественост 

Медиатори 

 

Проведена 

образователно-

информационна кампания 

Януари-декември 2020 г. 

Провеждане на информационна 

кампания с фокус върху 

приоритетните оси на ОПОС 2014-

2020 г. и резултатите от 

изпълняваните проекти 

 

Широка общественост 

Бенефициенти 

Потенциални 

бенефициенти 

Администрация, 

ангажирана с 

управлението на 

фондовете на ЕС и 

Медиатори 

Проведена 

информационна кампания 

Март-декември 2020 г. 

Годишно информационно събитие  Широка общественост 

Бенефициенти 

Потенциални 

бенефициенти 

Администрация, 

ангажирана с 

управлението на 

фондовете на ЕС и 

Медиатори 

 

1 бр. септември-декември 

2020 г. 

Осигуряване  на  

максимална  публичност  и  

прозрачност  на  процеса  на 

управление и изпълнение на 

програмата, нейните 

Провеждане на заседания на 

Комитета за наблюдение на ОПОС 

2014-2020 г.  

 

Медиатори 

 

2 заседания Януари – декември 2020 

г. 

 



резултати и добри практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикации в Единния 

информационен портал на 

Европейските структурни и 

инвестиционни фондове 

 

Широка общественост 

Бенефициенти 

Потенциални 

бенефициенти 

Администрация, 

ангажирана с 

управлението на 

фондовете на ЕС и 

Медиатори 

 

80 бр. Януари-декември 2020 г. 

Прессъобщения до медиите  Широка общественост 

Бенефициенти 

Потенциални 

бенефициенти 

Администрация, 

ангажирана с 

управлението на 

фондовете на ЕС и 

Медиатори 

 

40 бр. Януари-декември 2020 г. 

Комуникация с граждани чрез 

официалната електронна поща на 

ОПОС 

Широка общественост Съгласно получени мейли Януари-декември 2020 г. 

Информиране   на   

потенциалните   

бенефициенти   за   

възможностите   за 

финансиране, предоставяни 

от програмите 

Срещи и информационни дни с 

потенциални бенефициенти и 

браншови организации за 

представяне на отворени процедури 

и допустимите дейности в 

Индикативната годишна работна 

програма за 2019 г. 

Потенциални 

бенефициенти, 

Медиатори, 

Широка общественост 

 

 

информационни срещи 

съгласно ИГРП за 2020 г. 

Януари-декември 2020 г. 

Повишаване 
информираността и 

компетентността на 

бенефициентите при 

изпълнение на проекти 

Обучителни 

семинари/информационни срещи за 

бенефициенти за изпълнение на 

проекти, финансирани по ОПОС 

 

Бенефициенти обучителни 

семинари/информационни 

срещи съгласно сключени 

договори с бенефициенти 

по ОПОС 2014-2020 г. 

Януари-декември 2020 г. 

 



 

Насърчаване  на  

активното  участие  на  

всички  заинтересовани  

страни  в 

процеса на изпълнение на 

СП и програмите 

Провеждане на обществено 

обсъждане по проекти на 

документация по нови процедури за 

подбор на проекти и на ИГРП за 

2020 г. 

 

Потенциални 

бенефициенти, 

Медиатори, 

Широка общественост 

съгласно ИГРП за 2020 г. Януари-декември 2020 г. 

 

 

 
 


