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   ОДОБРИЛ: 

 

ДЕНИЦА НИКОЛОВА 

ЗАМЕСТНИК – МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО 

РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И 

РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПРР  

 
 

ОТЧЕТ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 
за 2020 г.  

В изпълнение на Националната комуникационна стратегия 2014-2020 г.  
 
 

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

 
ІІ. Изпълнени дейности: 
 

Специфична цел 
на НКС 

Дейност по ОП Целева група Постигнат индикатор Времеви обхват Реално 
изплатени 
средства без 
ДДС 
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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, 
Потенциални 
бенефициенти, 
Бенефициенти,  
Медиатори, 
Медии 
 

2 бр. Комитета за наблюдение на ОПРР 
2014 -2020 г., проведени както следва: 
 
На 14.02.2020 г. в град София, в НСА 
„Васил Левски“ се проведе XVI заседание 
на КН на ОПРР с 53 участници. 
Заседанието беше отразено в 5 медии, 
публикувани са 10 материала в печатни, 
интернет и електронни медии; 
 
На 8.09.2020 г. изцяло виртуално чрез 
платформата Webbex се проведе XVII 
заседание на КН на ОПРР с 55 участници. 
След заседанието беше проведен workshop 
с брифинг за журналисти, на който бяха 
представени основните решения на КН на 
ОПРР. В него взеха участие 21 журналисти 
от национални и регионални медии.  
 
През периода са проведени 3 процедури за 
неприсъствено за вземане на решения, 
свързани с изпълнението на Програмата и 
приемане на процедури и мерки за 
подкрепа на здравната система за 
намаляване и ограничаване на 
разпространението на Covid 19 в страната, 
ИГРП за 2021 г., съответно на 26.03.2020 г., 
13.05.2020 г., 29.12.2020 г. 

 6702,00 лв. 
за КН на 
14.02.2020 г. 
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Участници: общо 134; включително 26 
журналисти от национални и регионални 
медии; проведени 2 брифинга по време на 
заседанията на КН на ОПРР; 
Публикации: 10 публикации за 16-
тозаседание  и 5 информационни материала 
за 17-то заседание на КН на ОПРР 2014-
2020; 
Прессъобщения: 3 бр. прессъобщения, 
преди и след провеждане на заседанията на 
КН на ОПРР 2014-2020, както и от 
неприсъствените заседания за новата 
процедура по ПО 4 – „Борба с Covid 19. 
 

 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 

Годишното информационно събитие 
беше проведено виртуално на 03.12.2020 
г. в създаден за ОПРР канал в YouTube, 
поради действащите 
противоепидемични разпоредби и 
забрана за публични събития. В 
специално подготвен видеоматериал, 
съдържащ добри практики по проекти на 
ОПРР, бяха споделени успешни примери и 
видео послания от бенефициенти на ОПРР, 
партньори и ръководители на проекти. 
Видеофилмът беше излъчен на живо в 15:00 
часа на новосъздадения канал на ОПРР в 
платформата Youtube. В събитието взеха 

декември 0,00 
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онлайн участие представители на 
регионални, местни и национални 
институции, включително от ЕК чрез 
предварително записани видеообръщения. 
Различни органи от местно, регионално, 
национално и европейско ниво, както и 
бенефициенти по ОПРР взеха участие в 
събитието посредством предварително 
записани видеоклипове. С помощта на 
интерактивни техники бяха представени 
изпълнението и напредъкът по ОПРР 2014-
2020 към момента. 
Участници:  833 гледания на филма, 36 
харесвания и 20 абоната на канала (към  
22.12.2020 г.) 

Публикации: 11 публикации 

Прессъобщения: 2 бр. прессъобщения- за 
провеждане на Годишното информационно 
събитие на ОПРР и резултатите по ОПРР, 
представени на ГИС на ОПРР. 
 

СЦ 2 
Осигуряване на 
максимална 
публичност и 
прозрачност на 

2.1. Организиране и 
провеждане 
накампания   в радио 
и социалните 

Широка 
общественост, 
Бенефициенти,  
Потенциални 
бенефициенти,  

Планираната кампания не беше проведена 
поради съвпадение на периода за 
провеждане и обявяване на извънредното 
положение в страната на 13.03.2020 г., 
поради Covid 19. Продължаването на 
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процеса на 
управление и 
изпълнение на 
програмите, 
техните резултати 
и добри практики 

медии#„Моят град е 
моята крепост“ 

млади хора, 
ученици, 
учители, деца/ 
Медиатори 

ограничителните мерки доведе до 
отпадането на кампанията и от 
актуализираните медийни планове за месец 
септември 2020 г. 

Договорите с медиите се удължават до 
31.05.2021 г.  

 2.2. Организиране и 
провеждане на 
информационна 
кампания в медиите 
за представяне на 
добри практики и 
подобряване на 
развитието на 
България и 
качеството на живот. 

Медии Сключените  договори с електронни медии, 
се удължават с анекси до 31.05.2021 г., 
поради обективна невъзможност за 
изпълнението им поради извънредната 
епидемична обстановка в страната.  

Броят на излъчените рубрики и предавания 
ще може да се отчете след приключване на 
договорите.  

Срокът им за изпълнение е 31.05.2021 г. 

  

 2.3. Провеждане на 
интерактивна 
публична кампания 
по ОПРР в 5 града в 
страната 

Широка 
общественост 

Планираната кампания отпадна поради 
съвпадение в периода на обявяването й с 
въвеждане на извънредното положение в 
страната на 13.03.2020 г. и забрана за 
провеждане на публични събития. 
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 2.4. 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 
 

До момента са отчетени 6803 броя 
потребители на сайта на ОПРР 2014-2020 

Януари-
декември 2020 

 

 2.5. 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 

43 бр. прессъобщения са изпратени за 
изпълнението на дейности по ОПРР 2014-
2020 г. от пресцентъра на МРРБ. Те са 
публикувани в рубриките „Новини“ и 
„ОПРР 2014-2020/ Новини“ на официалния 
сайта на МРРБ и на ГД „СППРР“ – 
http://www.bgregio.eu. В резултат на това са 
публикувани 140 броя новини, 
информации в електронни агенции и 
интернет сайтове, телевизии радиа, 
вестници,  и др. 

Януари-
декември 2020 

 

СЦ 3  
Информиране на 
потенциалните 
бенефициенти за 
възможностите за 
финансиране, 

3.1. Организиране на 
информационна 
кампания с 
провеждане на 
„Инфо дни“/ работни 

 
 
Конкретни 
бенефициенти, 
потенциални 
бенефициенти, 

На 28.01.2020 г. в София беше проведен 
Информационен ден по процедура за 
предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ BG16RFOP001-2.003 „Енергийна 
ефективност в периферните райони-3”- 40 
участника; 

Януари – 
септември 2020  

1370,40 

http://www.eufunds.bg/
http://www.bgregio.eu/
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предоставяно от 
програмите 
 

срещи/ семинари/ 
обучения за  
новите и изменени 
процедури за 
кандидатстване по 
ОПРР 2014-2020 

широка 
общественост 
медиатори 

На 11.03.2020 г. в София беше проведен 
Информационен ден по процедура за 
предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за 
деинституционализация на социалните 
услуги за възрастни и хора с увреждания”- 
с 4 участника; 
На 27 и 28 април 2020 г. са проведе онлайн 
обучения в София за бенефициентите по 
процедури BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа 
за професионалните училища в Република 
България”, BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа 
за висшите училища в Република България” 
и BG16RFOP001-4.002 „Регионална 
здравна инфраструктура-2“ и процедура 
BG16RFOP001-7.002 „Пътна 
безопасност”;- с 35 участника;  
На 25 септември 2020 г. в София се 
проведе дистанционно обучение за 
проектни предложения по ПО1, група 
дейности „Културна инфраструктура“ 
финансирани чрез комбинирана подкрепа- 
с 60 участника; 
Общо проведени 7 информационни дни, 
срещи и обучения на бенефициенти с 139 
участника;  
 

 0,00 
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СЦ 4  
Повишаване 
информираността 
на 
бенефициентите 
при изпълнение 
на проекти 

4.1 Организиране и 
провеждане на 
информационна 
кампания  с 
провеждане на 
„Инфо дни“/ работни 
срещи за 
представяне на 
указания, 
разяснения, 
вътрешни правила на 
УО за изпълнение на 
договори, 
законосъобразно 
провеждане на 
обществени 
поръчки, 
специализирани 
обучения за екипите 
за управление на 
проектите.  

Конкретни 
бенефициенти 
широка 
общественост 
Медиатори  
 

На 19.12.2020 г. в София се проведе 
обучение на бенефициентите относно 
допускани нарушения при възлагането на 
обществените поръчки при изпълнението 
на проекти, финансирани от ОПРР, 
установени по последващите контролни 
проверки – с 120 участника; 
 

декември  

СЦ 5 
Насърчаване на 
активното участие  
на всички 
заинтересовани 
страни в процеса 

5.1. Организиране и 
провеждане на  
международни 
семинари/ срещи по 
споразумението за 
консултантски 
услуги със 

Представители 
на СБ и УО на 
ОПРР, 
Регионални 
съвети за 
развитие (РСР), 
областни 

Планираните семинари, срещи в София и 
събития във всички райони бяха отменени 
поради ограничителните мерки, свързани с 
извънредното положение и 
неразпространение на Covid -19.  
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на изпълнение на 
СП и програмите  

Световната банка 
(СБ)  
 

администрации, 
общински 
администрации, 
администрация, 
ангажирана с 
управлението на 
фондовете на ЕС 
в България, 
широка 
общественост, 
медии, бизнес 
сектор, 
неправителствен 
сектор; 
 

 5.2. Организиране и 
провеждане на 
международни 
семинари/ срещи по 
проект с ОИСР за 
преглед на 
многостепенното 
управление 

Представители 
на ОИСР и УО 
на ОПРР, 
администрация, 
ангажирана с 
управлението на 
фондовете на ЕС 
в България, 
широка 
общественост, 
Регионалните 
съвети за 
развитие в 

Планираните семинари, срещи в София и 
събития във всички райони бяха отменени 
поради ограничителните мерки, свързани с 
извънредното положение и 
неразпространение на Covid -19.  
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районите от 
ниво 2, 
бенефициенти, 
потенциални 
бенефициенти, 
медии, бизнес 
сектор, 
неправителствен 
сектор 
 

 5.3. 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 

През март 2020 г. е проведена – 
неприсъствена процедура за вземане на 
решение от ТРГ за ПРР 2021-2027 г.; 
През месец септември 2020 г.– е 
проведено онлайн виртуално заседание 
на ТРГ в интернет. Участници – 50 души. 
Основна тема – одобрение на нова версия 
на новата ПРР 2021-2027.  
Публикуван е 1 материал на сайта на 
МРРБ: https://www.mrrb.bg/bg/operativna-
programa-razvitie-na-regionite-2021-2027-g-
ste-e-s-byudjet-3-mlrd-lv-i-ste-bude-s-tri-
prioritetni-osi/ 
  

Март-
септември 

0,00 

 5.4. Подготовка и 
провеждане на 
събития във връзка с 
прилагане на новия 

Регионалните 
съвети за 
развитие, 
бенефициенти, 

През месец септември на 9 и 10.09.2020 г. 
са проведени онлайн обучения на ОИЦ в 
София, включени в новите звена към 

Септември-
декември 

0,00 



                        
  

ОТЧЕТ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2020 г. В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА 
КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ 2014-2020 г. 

11   
 

подход в 
регионалната 
политика (срещи, 
семинари, обучения, 
информационни 
събития на 
национално и 
регионално ниво) – 
2020 г. 

потенциални 
бенефициенти, 
областни 
администрации, 
общински 
администрации, 
заинтересовани 
страни, медии, 
бизнес сектор, 
неправителствен 
сектор 

Експертния състав на РСР по места – 
участници 80 броя. 
През месец октомври в периода 12-
18.11.2020 г. са проведени онлайн дискусии 
по Националния план за възстановяване с 
участие на заинтересовани страни и бизнес 
– общ брой над 130 участника във всички 
срещи; 
През месец декември - на 17 и 18.12.2020 г. 
са проведени онлайн обучения на ОИЦ в 
София - участници в двете събития – над 80 
души. Основната тема е ИТИ за периода 
2021-2027.  
В този период са проведени и първите 
онлайн заседания на РСР в 2 от 6-те региона 
– СЗР и ЮИР. Общият брой участници в 2-
те заседания е  над 80 души. Основната 
тема беше избирането на председател и на 
зам.-председател на РСР и обсъждане на 
новия интегриран подход.  
Проведени общо 11 броя онлайн събития, 
дискусии, обучения и срещи с над 370 
участника; 

 5.5. Организиране и 
провеждане на 
семинар, в 
изпълнение на 
проекта за 

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

Планираното е изпълнение е отложено 
поради ограничителните мерки за Covid -
19. 
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подобряване на 
административния 
капацитет на УО на 
ОПРР за управление 
и изпълнение на 
Програмата за 
регионално развитие 
след 2020 г. 

широка 
общественост, 
РСР, 
бенефициенти, 
потенциални 
бенефициенти, 
медии 

 5.6. 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     

7 броя   

 
ІІІ. Изпълнение на индикаторите към Националната комуникационна стратегия: 

- Брой информационни събития – 23 информационни дни, събития, обучения, работни срещи, заседания, конференции; 
- Брой участия в събития –1646 представители на конкретни и потенциални бенефициенти, медии и широка общественост; 
- Брой уникални посещения на месец на интернет страницата на УО на ОПРР–Н/П (на сайта на ОПРР няма инсталирана 

функция за отчитане на брой посещения). 
 
 
 


