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ОДОБРИЛ: 

 

ДЕНИЦА НИКОЛОВА 

ЗАМЕСТНИК – МИНИСТЪР НА 

РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И 

БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И 

РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПРР  

 

 
 

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ  
в изпълнение на Националната комуникационна стратегия 2014 - 2020 г. за 2021 година 

 

І. Програма: 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.  

 

ІІ. Планирано изпълнение на оперативната програма: 

През 2021 г. основен акцент в изпълнението на ОПРР 2014-2020 г. ще бъде популяризирането 

на напредъка и ефективното изпълнението на програмата, включително постигнатите 

резултати, въздействие по региони и приоритетни области на Програмата. Представянето на 

постигнатото ще продължи да бъде основно чрез виртуални събития и кампании, и при 

възможност при подобряване на противоепидемиологичната обстановка в страната ще бъдат 

организирани публични кампании по иновативен и интерактивен начин сред широката 

общественост. Целта на комуникационните дейности е да достигнат максимално близо до 

хората и да насърчат тяхното активно участие в планирането и изпълнението на концепции и 

проекти за развитие на регионите през 2021-2027 г. по новата програма „Развитие на 

регионите“ 2021-2027 г., в съответствие със стратегическата цел на ЕС - „Европа по-близо до 

гражданите“.  
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По Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съгласно проекта на Индикативната 

годишна работна програма (ИГРП) през 2021 г. ще бъдат обявени 2 процедури за 

предоставяне на БФП, както следва: 

• Изменение на процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско 

възстановяване и развитие 2014-2020“, която е текуща процедура по приоритетна ос 1 

„Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020 г.. Изменението на 

процедурата е насочена към проектни предложения по група дейности „Културна 

инфраструктура“ и за интервенции за енергийна ефективност на студентски общежития, 

обслужващи държавни висши училища, които се реализират чрез финансиране с безвъзмездна 

финансова помощ (БФП) като се променя крайният срок за кандидатстване - 28  февруари 

2021 г. Целта на БФП е изпълнение на проекти в рамките на интегрираните планове за градско 

възстановяване и развитие (ИПГВР). Общият размер на БФП по процедурата е 1 372 559 

392,80 лв. Допустими кандидати са 39-те общини за градовете от 1-во до 3-то ниво, съгласно 

НКПР;  

• процедура  “Мерки за справяне с пандемията“ е процедура по новата приоритетна ос  9 

„Подкрепа за здравната система за справяне с кризи“ на ОПРР 2014-2020 г., с краен срок за 

кандидатстване месец май 2021 г. Процедурата е насочена към укрепване на капацитета на 

здравната система и създаване на подкрепяща среда за устойчив национален отговор на 

COVID-19, чрез достъп до своевременна диагностика и качествено лечение за осигуряване на 

живота и здравето на гражданите. Сред допустимите дейности са: укрепване капацитета на 

болничната мрежа, чрез реконструкция, проектиране и ремонтни дейности за обособяване на 

изолирани структури към болниците, определени за лечение и наблюдение на пациенти с 

COVID-19; осигуряване на медицинско и болнично оборудване за  структури, създадени за 

лечение и грижи за пациенти с CoV-2; повишаване капацитета на лабораторната мрежа и 

центровете за трансфузионна хематология за диагностика на COVID-19, т.ч. закупуване на 

PCR тестове и други; обеззаразяване на обществени места за минимизиране на риска от 

интензивно разпространение на епидемията; внедряване на телемедицина с оглед редуциране 

на контактите на инфектираните с коронавирус пациенти при получаване на медицински 

грижи; други дейности в подкрепа на инвестиции в продукти и услуги за здравно обслужване 

и мерки за опазване на здравето и безопасността, включително осигуряването на ваксини; 
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дейности за публичност.  Финансирането на проектите се осъществяват посредством БФП 

като общият ресурс  по процедурата възлиза на  129 271 260,00 лв.  

 

ІІІ. Идентифицирани комуникационни нужди:  

Основен елемент при осигуряването на информация и комуникация по ОПРР 2014-2020 през 

2021 г. ще бъде организирането и провеждането на кампании за популяризиране на 

изпълнението на ОПРР, както и за приноса на Програмата за ограничаване и намаляване на 

разпространението на COVID-19, дейности за укрепване и адаптиране на здравната система за 

работа в пандемична обстановка, както и създаване на съвременни условия за качествено 

здравеопазване и лечение в страната. Ключов акцент в комуникационните дейности ще бъде и 

подготовка и провеждане на събития, свързани с организиране и прилагане на новия подход за 

регионално развитие по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. В дейностите се 

включват освен информационни дни, работни срещи, семинари, обществени обсъждания, така 

също и виртуални интерактивни събития, за достигане до по-голяма аудитория и стимулиране 

на гражданското участие по места. Целта е гражданите, НПО, бизнеса и институциите да 

работят заедно в партньорство и сътрудничество при планиране на регионалното развитие по 

места, както и да бъдат стимулирани младите хора да се включат в промяната и балансираното 

развитие в страната. За постигане на тази цел и достигане до широката общественост и 

насърчаване на по-активно участие на гражданите през 2021 г., УО на ОПРР ще увеличи 

своето присъствие в социалните медии чрез създаване на свой канал в youtube и страница във 

Facebook, като ще поддържа актуална и любопитна информация за ОПРР чрез съвместна 

работа с инфлуенсъри и активни млади хора по места. 

УО на ОПРР 2014-2020 ще продължи да публикува актуална информация за изпълнението и 

напредъка по Програмата в сайта на Оперативната програма- www.bgregio.eu, който е 

единственият официален източник на информация за бенефициентите на ОПРР, до като не 

бъде направена пълната интеграция в новия единен информационен портал за Структурните 

фондове на Европейския съюз в България– www.eufunds.bg. След това УО на ОПРР ще 

поддържа под-страницата за ОПРР в www.eufunds.bg 

 

 

IV. Целеви резултат по индикативните дейности  

http://www.bgregio.eu/
http://www.eufunds.bg/
http://www.eufunds.bg/
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В Таблица № 1 Дейности за информация и комуникация на Оперативна програма 

“Региони в растеж” 2014-2020 г. са посочени основните дейности за осигуряване на 

информация и комуникация на ОПРР през 2021 г., както и индикаторите за изпълнение, за 

резултат и целевите стойности, където е приложимо.   
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Специфични цели на НКС Дейност по ОПРР Целева група Индикатор Времеви 
обхват 

Статус към 
момента 

СЦ 1 Популяризиране на 
отделните програми като 
финансов инструмент за 
подобряване на развитието 
на България и качеството на 
живот 

1.1 Организиране и 
провеждане на заседания 
на Комитета за 
наблюдение на ОПРР 
2014-2020 г. 

Администрация, ангажирана с 
управлението на фондовете на 
ЕС в България, Бенефициенти,  
Медии  

80 членове на КН на 
ОПРР 

14 януари 
2021 
 
Юни 2021 
 
Октомври 
2021 
 

 

1.2. Организиране и 
провеждане на Годишно 
информационно събитие 
за представяне на 
Напредъка по ОПРР 
2014-2020 г.  

Бенефициенти, потенциални 
бенефициенти, 
администрация, ангажирана с 
управлението на фондовете на 
ЕС в България, широка 
общественост, медии  

100 участника  Декември  

СЦ 2 
Осигуряване на максимална 
публичност и прозрачност на 
процеса на управление и 
изпълнение на програмите, 
техните резултати и добри 
практики 

2.1 Организиране и 
провеждане на кампания 
„ОПРР в моят град“ в 
националните и 
регионални медии за 
насърчаване на 
гражданите, НПО и 
бизнеса за участие в 
регионалното планиране 
и развитие на градовете в 
страната 

Широка общественост, 
бенефициенти,  
потенциални бенефициенти,  
млади хора, ученици, учители, 
деца/ медиатори 
 

Съгласно действащи 
договори с медии  

31.05.2021 г.  
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2.2 Организиране и 
провеждане на 
информационна 
кампания в социалните 
медии (youtube, FB, 
Instagram) чрез 
инфлуенсъри и др. 

Медии Предстои уточняване на 
параметрите на 
кампанията и обявяване 
на процедурата 

Февруари - 
декември 

 

2.3. Публикуване на 
актуална информация на 
интернет страницата на 
Оперативна програма 
„Региони в растеж“ 
2014-2020 и на под-
страницата на ОПРР в 
www.eufunds.bg  

Широка общественост, 
бенефициенти; 
потенциални бенефициенти; 
медиатори 
 

Прессъобщения и 
актуална информация 

Януари-
декември 

 

 2.4. Подготовка и 
разпространение на 
актуална информация за 
възможностите за 
финансиране, процеса на 
управление и 
изпълнение на 
Оперативна програма 
„Региони в растеж“ 
2014-2020 г.  

Бенефициенти  
потенциални бенефициенти,  
широка общественост, медии 
 
 

Прессъобщения и 
публикации 

Януари-
декември 

 

СЦ 3  
Информиране на 
потенциалните 

3.1 Организиране на 
информационна 
кампания с провеждане 

Конкретни бенефициенти, МЗ, 
потенциални бенефициенти, 
широка общественост 

инфо дни/ работни 
срещи/ семинари/ 
обучения 

Януари-
декември 

 

http://www.eufunds.bg/
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бенефициенти за 
възможностите за 
финансиране, предоставяно 
от програмите 
 
 

на „Инфо дни“/ работни 
срещи/ семинари/ 
обучения за  
новите и текущи 
процедури за 
кандидатстване по ОПРР 
2014-2020, включително 
по ПО 9; 
 

медиатори  
 

 3.2. Организиране на 
информационна 
кампания за представяне 
на новия интегриран 
териториален подход за 
периода 2021-2027 на 
ПРР 2021-2027 

Членовете и наблюдателите в 
РСР, представители на 
общинските и областните 
администрации, НПО и 
бизнеса;  

Онлайн семинари, 
обучения, срещи 

Януари - 
февруари 

 

СЦ 4 
Повишаване 
информираността и 
компетентността на 
бенефициентите при 
изпълнение на проекти; 

4.1 Организиране и 
провеждане на 
информационна 
кампания  с провеждане 
на „Инфо дни“/ работни 
срещи/ семинари/ 
обучения за представяне 
на указания, разяснения, 
вътрешни правила на УО 
за изпълнение на 
сключените договори, 
законосъобразно 

Конкретни бенефициенти 
широка общественост 
Медиатори  
 

инфо дни/ работни 
срещи/ семинари/ 
обучения, включително 
виртуални събития 

Януари-
декември 
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провеждане на 
обществени поръчки, 
специализирани 
обучения за екипите за 
управление на 
проектите.  

СЦ 5 
Насърчаване на активното 
участие  на всички 
заинтересовани страни в 
процеса на изпълнение на 
СП и програмите  
 

5.1. Организиране и 
провеждане на 
международни 
семинари/ срещи по 
проект с ОИСР за 
представяне на Доклада 
за многостепенното 
управление и 
децентрализация  

Представители на ОИСР и УО 
на ОПРР, администрация, 
ангажирана с управлението на 
фондовете на ЕС в България, 
широка общественост, 
Регионалните съвети за 
развитие в районите от ниво 2, 
бенефициенти, потенциални 
бенефициенти, медии, бизнес 
сектор, неправителствен 
сектор 
 

Предстои уточнение на 
обхвата и параметрите 
на събитието 

март  

5.2. Подготовка и 
провеждане на 
заседанията на 
Тематичната Работна 
Група (ТРГ) за 
разработване на ОПРР за 
програмен период 2021-
2027 г. – 2020 г. 
 

Членове на ТРГ и секретариат 
на ТРГ 

70 участника/  
Работни заседания 

20 Януари 
2021 
 
Април/ май 
2021 
 
 
 

 

5.3. Подготовка и Регионалните съвети за Предвиждат се различни Януари -  
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провеждане на събития 
във връзка с прилагане 
на новия подход в 
регионалната политика 
(срещи, семинари, 
обучения, 
информационни събития 
на национално и 
регионално ниво)  

развитие, Експертен състав на 
РСР, бенефициенти, 
потенциални бенефициенти, 
областни администрации, 
общински администрации, 
заинтересовани страни, медии, 
бизнес сектор, 
неправителствен сектор 

формати на събития- 
виртуални експертни 
работни срещи, 
заседания на РСР; 
публични онлайн 
събития за обществени 
обсъждания и 
консултации на 
предложени концепции и 
проектни предложения 
за развитие на 
съответния регион;   

декември 

5.4. Провеждане на 
обществено обсъждане 
на проект на Насоки за 
кандидатстване по  
процедурите по 
съответните 
приоритетни оси на 
ОПРР 2014-2020 

Широка общественост, 
Медиатори  
Потенциални бенефициенти     

2 броя обществени 
обсъждания 

За процедура 
по 
Приоритетна 
ос 1 – 
декември 
2020 г.                                   
За 
Приоритетна 
ос 9 – март-
април 2021 г. 

 

 

 


