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ОДОБРИЛ: 

 ДЕЛЯНА ИВАНОВА 

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 2022 година 

 

І. Програма: 

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

 

ІІ. Планирано изпълнение на оперативната програма: 

През 2022 г. основен акцент в изпълнението на ОПРР 2014-2020 г. ще бъде популяризиране на 

напредъка и ефективното изпълнение на Програмата, включително постигнати резултати, 

въздействие по региони и приоритетни области. Същевременно ще продължи активната 

работа по информационната кампания за представяне на ключовите акценти в подготовката на 

новата Програма „Развитие на регионите“ (ПРР) 2021-2027 г.  

Представяне на постигнатото по ОПРР 2014-2020 г. и предстоящото по ПРР 2021-2027 г. ще се 

осъществява основно чрез виртуални и хибридни събития, и информационни кампании, 

съобразени изцяло с противоепидемиологичната обстановка в страната и наложените мерки. С 

оглед продължаващите ограничителни мерки във връзка с пандемията от Covid -19, повечето 

събития за популяризиране на ОПРР 2014-2020 г. и ПРР 2021-2027 г. се планира да бъдат 

проведени онлайн чрез дигитални канали и социални мрежи за комуникация. Отчитайки 

потребността за по-голяма публичност в разпространението на новини относно резултатите и 

постиженията по ОПРР 2014-2020 г., както и представяне на напредъка в изпълнението на 
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проекти и обновяването на обекти, реконструирани по Програмата, се планира да бъдат 

сключени договори с изпълнители за изработване на аудио и видео материали, с цел 

насърчаване на интереса на обществеността и стимулиране на подкрепата от младите хора по 

места към Програмата. Планирано е изпълнение на дейности за популяризиране на ОПРР 

2014-2020 г. и подготовката на ПРР 2021-2027 г. чрез ангажиране на популярни личности с 

голям брой последователи в социалните медии и платформи, които ще спомогнат за 

достигането до нова и по-широка аудитория, особено сред младежите в страната. Целта на 

комуникационните дейности и кампании ще бъде да се привлекат максимален брой 

последователи и да се насърчи интересът към ОПРР 2014-2020 г. и ПРР 2021 -2027 г. По този 

начин очакваме да се стимулира активното участие на гражданите и младите хора в 

подготовката, планирането и изпълнението на концепции и проекти за развитие на регионите 

през новия програмен период 2021-2027 г. Така ще бъде поставена основата за постигане и на 

стратегическата цел на ЕС - „Европа по-близо до гражданите“ и прилагане на подхода „отдолу 

на горе“ при планиране и подготовка на новата Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 

г.  

С оглед на факта, че проектите и дейностите по Оперативна програма „Региони в растеж“ 

2014-2020 г. навлизат в своя финален етап на изпълнение, в рамките на 2022 г. не се 

предвижда разработване на Индикативната годишна работна програма (ИГРП) за Програмата. 

Към настоящия момент са публикувани общо 24 процедури за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ, което представлява 100% от финансовия ресурс на програмата. През 2022 

г. не се планира обявяването на нови процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ или удължаване на срока за кандидатстване по текущи процедури от преходен период 

по ОПРР 2014-2020 г. В тази връзка, основните дейности за информация и комуникация по 

ОПРР 2014-2020 г. и подготовката на ПРР 2021-2027 г. ще бъдат насочени към изпълнение на 

основните цели на НКС 2014-2020 г. за максимално популяризиране на постигнатото с 

европейските инвестиции и привличане на интереса на широката общественост към 

постиженията на Програмата по места.  
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ІІІ. Идентифицирани комуникационни нужди:  

Основен елемент в дейностите по информация и комуникация през 2022 г. ще бъде 

популяризиране на изпълнението на успешни проекти по ОПРР 2014-2020 г. и информационна 

кампания за подготовката на новата Програма „Развитие на регионите“ (ПРР) 2021-2027 г.  

В началото на 2022 г. се очакват коментари от ЕК по представената финална версия на ПРР 

2021-2027 г. След отразяването им ще бъде проведено заседание на Тематичната работа група 

(ТРГ) за ПРР 2021-2027 г., на което да бъде обсъден и одобрен новият финален вариант на 

Програмата. Подготовката и одобрението на ПРР 2021-2027 г. е в пряка зависимост от 

подготовката на Териториалните планове за справедлив преход, които ще бъдат част от 

програмата. В дейностите по разширяване на обхвата и осведомеността за новата ПРР 2021-

2027 г. и прилагане на новия иновативен регионален подход чрез интегрирани териториални 

инвестиции (ИТИ) се предвиждат провеждане на работни срещи, семинари, обучения и др.. В 

допълнение, УО на ОПРР ще продължи да провежда и регулярни технически срещи с всички 

заинтересовани страни в изпълнението на новия подход, в т.ч. с потенциални бенефициенти, 

бизнеса, НПО и широка общественост. Също се предвижда провеждане на информационни 

кампании в 6-те региона и обучения на Регионалните съвети за развитие (РСР), вкл. 

експертните звена към тях, във връзка с новите им функции и роли при подбора и 

одобряването на концепции за Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) по места.  

В комуникационните дейности през 2022 г. се включват информационни кампании/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 

ангажирани младите хора, за да се включат в промяната и балансираното развитие в страната. 

За постигане на тази цел и достигане до по-широка общественост, както и насърчаване на по-

активно участие на гражданите през 2022 г., УО на ОПРР планира да увеличи своето 

присъствие в социалните медии и в Youtube чрез съвместна работа с инфлуенсъри и активни 

млади хора по места. За подобряване на присъствието в социалните медии и интереса към 

ОПРР/ ПРР ще бъдат организирани промоционални игри с награди за участниците. 

След стартирането на новата Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г., 

комуникационните дейности ще бъдат допълнени с нови иновативни инструменти и уеб-
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базирана платформа, с цел достигане до по-широк кръг хора и до по-голям брой целеви групи. 

Успоредно с виртуалните събития ще се организират и информационни събития 

(конференции, семинари, информационни дни и т.н.) за популяризиране на ПРР 2021-2027 г. 

Дейностите по информация и комуникация ще имат за цел запознаване на местните и 

регионални заинтересовани страни, както и местните общности с интегрирания териториален 

подход. Този етап ще бъде ключов, тъй като обхваща популяризиране на ИТИ като 

инструмент за справяне с предизвикателствата за развитие и подкрепа на потенциала за 

развитие на целевите територии и ще продължи през целия програмен период. 

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

напредъка по Програмата и в новия сайт на ОПРР 2014-2020 г./ПРР 2021-2027 г., който в 

момента се разработва от Държавна агенция „Електронно управление“ и в който ще бъде 

инкорпорирана цялата необходима информация публикувана до този момент. Информация и 

новини за ОПРР 2014-2020 г. и ПРР 2021-2027 г. се публикуват и на единен информационен 

портал за Структурните фондове на Европейския съюз в България– www.eufunds.bg.  

 

IV. Целеви резултат по индикативните дейности  

 

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 2022 г., както и индикаторите за изпълнение, за резултат и 

целевите стойности, където е приложимо.* 

*Годишният план за действие за дейностите по информация и комуникация на ОПРР 2014-

2020 г. за 2022 г. ще бъде своевременно актуализиран след официално одобрение и приемане 

на ПРР 2021-2027 г., както и след финализиране на всички съпътстващи  документи, които 

към декември 2021 г. са в процес на подготовка и актуализиране.  

http://www.eufunds.bg/
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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; 2 организирани 

заседания на КН 

Февруари 

2022 

 

 

Ноември/ 

Декември 

2022 

 

 

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 

2022 

 

СЦ 2 

Осигуряване на максимална 

публичност и прозрачност на 

процеса на управление и 

изпълнение на програмите, 

техните резултати и добри 

практики 

2.1 Обявяване на 

процедура за сключване 

на договори с 

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 

 

Сключени договори  Януари – 

Декември  
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2.2 Организиране и 

провеждане на 

информационна 

кампания в социалните 

медии (youtube, FB, 

Instagram) чрез 

инфлуенсъри и др. 

Широка общественост, 

бенефициенти,  

потенциални бенефициенти,  

млади хора/ 

Медии 

Предстои 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 за представяне 

Членовете и наблюдателите в 

РСР, представители на 

общинските и областните 

Онлайн семинари, 

обучения, срещи 

Януари - 

Декември 

 

http://www.eufunds.bg/
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бенефициенти за 

възможностите за 

финансиране, предоставяно 

от програмите 

 

на новия интегриран 

териториален подход за 

периода 2021-2027 и 

подготовката на ПРР 

2021-2027 г. 

администрации, Експертни 

звена, НПО и бизнеса;  

СЦ 4 

Повишаване 

информираността и 

компетентността на 

бенефициентите при 

изпълнение на проекти; 

4.1 Организиране и 

провеждане на 

информационна 

кампания  с провеждане 

на работни срещи/ 

семинари/ обучения за 

представяне на указания, 

разяснения, 

вътрешни правила на УО 

за изпълнение на 

сключените договори, 

законосъобразно 

провеждане на 

обществени поръчки, 

специализирани 

обучения за екипите за 

управление на проектите  

Конкретни бенефициенти 

широка общественост 

Медиатори  

 

работни срещи/ 

семинари/ обучения, 

включително виртуални 

събития 

Януари -

Декември 

 

СЦ 5 

Насърчаване на активното 

участие  на всички 

заинтересовани страни в 

процеса на изпълнение на 

СП и програмите  

5.1. Подготовка и 

провеждане на 

заседанията на 

Тематичната Работна 

Група (ТРГ) за 

разработване на ПРР за 

Членове на ТРГ и секретариат 

на ТРГ 

1 заседание със 70 

участници 

Януари – 

Декември   
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 програмен период 2021-

2027 г.  

 

 

5.2. Подготовка и 

провеждане на събития 

във връзка с прилагане 

на новия подход в 

регионалната политика 

(предвиждат се различни 

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)   

Регионалните съвети за 

развитие, Експертен състав на 

РСР, бенефициенти, 

потенциални бенефициенти, 

областни администрации, 

общински администрации, 

заинтересовани страни, медии, 

бизнес сектор, 

неправителствен сектор 

работни срещи/ 

семинари/ обучения, 

включително виртуални 

събития 

Януари - 

декември 

 

 

 

 

 


