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   ОДОБРИЛ: 

            ГРОЗДАН КАРАДЖОВ 

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И 

БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И РЪКОВОДИТЕЛ НА 

УО НА ОПРР  

 

 

ОТЧЕТ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 
за 2021 г.  

в изпълнение на Националната комуникационна стратегия (НКС) 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 

изплатен 

бюджет 
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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 (КН) на 

ОПРР 2014-2020 г. 

Администрация, 

ангажирана с 

управлението на 

фондовете на ЕС в 

България, 

Бенефициенти,  

Медии  

2 заседания на КН на ОПРР, проведени 

както следва:  

 На 14.01.2021 г. изцяло виртуално 

чрез платформата Webex се проведе 

18-то заседание на КН на ОПРР с 65 

участници. Заседанието беше 

отразено в 6 медии, публикувани са 

6 материала.   

 На 2.12.2021 г. в хибридна форма -  

от гр. Бургас, Културен дом 

„Нефтохомик“ и онлайн чрез 

платформата Webex се проведе 19-

то заседание на КН на ОПРР. В 

заседанието взеха участие 84 души. 

То беше отразено от 9 медии, а 

публикуваните материали са 18 бр. 

 

През този период са проведени 2 

неприсъствени писмени процедури, като 

първата от тях е за одобрение на Годишния 

доклад за изпълнение на ОПРР 2014-2020 

г., а втората е за вземане на решение 

относно спестения финансов ресурс по 

ОПРР 2014-2020 г. 

Участници: общо 149 

Публикации: 6 публикации за 18-то 

заседание  и 18 информационни материала 

14 януари 

2021 

 

 

 

 

 

 

02 

декември 

2021 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

В процес на 

обработка 



                        
  

ОТЧЕТ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2021 г. В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА 

КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ 2014-2020 г. 

3   

 

за 19-то заседание на КН на ОПРР 2014-

2020; 

Прессъобщения: 3 бр. прессъобщения, 

преди и след провеждане на заседанията на 

КН на ОПРР 2014-2020 г. 

 

 

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 на 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 

2014-2020 за 2021 г. се проведе в хибридна 

форма – онлайн и присъствено в Центъра за 

съвременно изкуство и библиотека в 

Бургас. В него взеха участие кметове, 

областни управители, представители на 

бизнеса, НПО и граждани. По време на 

събитието бяха връчени Годишните 

награди на ОПРР за 2021 г.  

Връчени бяха 9 награди в 3 категории на 

общини - бенефициенти по Програмата, 

като оценка за приноса им в изпълнението 

на ОПРР 2014-2020 г. и доброто 

сътрудничество и положените усилия при 

изпълняване на проекти по ОПРР. 

Събитието, съобразено с актуалната 

противоепидемична обстановка, беше 

03 

декември 

2021 

В процес на 

обработка 
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излъчено и онлайн в Youtube канала на 

ОПРР.   

Участници:  139 присъствено, 244 

гледания в Youtube канала на ОПРР (към  

20.12.2021 г.); 

Публикации: 6 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 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 

 

След проведена процедура през 2019 г. са 

сключени 15 договора с национални и 

регионални медии, които са анексирани 2 

пъти на 30.06.2020 г. и на 31.12.2020 г., 

поради обективна невъзможност за 

постигане и изпълнение на целите по 

договорите за популяризиране на ОПРР 

2014-2020 г. по време на извънредното 

положение и ограничителните 

противоепидемиологични мерки, свързани 

с пандемията от Covid 19. 

В рамките на договорите са излъчени общо 

62 материали (репортажи/ интервюта/ 

От 2019 г. 

- до края 

на месец 

юли 2021 

г. 

432 034,30 

лв. с ДДС 
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рубрики) в най-гледаните и слушани 

часови пояси/ предавания в националните 

и регионалните електронни медии, 

съгласно медийните планове по 

сключените договори по ОПРР 2014-2020 

г. В кампанията са излъчени 856 бр. 

клипове, с които е популяризирана ОПРР 

2014-2020 г. в национален и регионален 

ТВ, и радио ефир. Проведени са 4 броя 

промоционални игри във FB на 

специализираните музикални радиа и ТВ 

City (N-joy, Fresh, Z-rock, радио City). 

Участието в игрите е промотирано и 

насърчавано в 591 бр. спотове за ОПРР. 

Раздадени са 24 бр. награди от ОПРР 2014-

2020 г. на участници, изтеглени с жребии в 

студиата на съответните радиа, сред тези, 

които са дали правилен отговор на 

поставените въпроси. 

2.2 Организиране и 

провеждане на 

информационна 

кампания в социалните 

медии (youtube, FB, 

Instagram) чрез 

инфлуенсъри и др. 

Медии Обществена поръчка за изработване на 

аудио и видео материали за 

популяризиране на ОПРР 2014-2020 г. и 

подготовка на ПРР 2021-20207 г. не беше 

обявена, поради което не са ангажирани 

популярни личности, които да осъществят 

информационната кампания в социалните 

медии.  

н/п  
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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 

 

18 публикации на сайта www.bgregio.eu и 

общо до момента 6693 потребителя на 

сайта на ОПРР 2014-2020 г. 

29 публикувани новини на под-

страницата на ОПРР в www.eufunds.bg 

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 

 

 

36 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 

сайт на МРРБ и на ГД „СППРР“ –

www.bgregio.eu. В резултат на това са 

публикувани 126 броя новини, 

информации в електронни агенции и 

интернет сайтове, телевизии радиа, 

вестници  и др. 

Януари-

декември 

 

СЦ 3  

Информиране на 

потенциалните 

бенефициенти за 

възможностите за 

финансиране, 

предоставяно от 

програмите 

3.1 Организиране на 

информационна 

кампания с провеждане 

на „Инфо дни“/ работни 

срещи/ семинари/ 

обучения за  

новите и текущи 

процедури за 

Конкретни 

бенефициенти, 

МЗ, потенциални 

бенефициенти, 

широка 

общественост 

медиатори  

 

На 15 юни 2021 г. Управляващия орган на 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 

2014-2020 проведе онлайн обучение с 

Министерство на здравеопазването - 

конкретен бенефициент по процедура 

BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с 

пандемията“ по приоритетна ос 9 

15 юни 

2021  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eufunds.bg/
www.bgregio.eu%20
http://www.eufunds.bg/
www.bgregio.eu
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кандидатстване по 

ОПРР 2014-2020, 

включително по ПО 9; 

 

„Подкрепа за здравната система за 

справяне с кризи“. 

 

 

 

 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;  

На 9.04.2021 г. е проведено обществено 

обсъждане на проекта на ПРР 2021-2027 г. 

през платформата Webex, в което са се 

включили повече от 180 човека. 

Обсъждането беше излъчено на живо във 

видеоплатформата YouTube, където беше 

изгледано от 62 потребители.  

9 април 

2021  

н/п 

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 

провеждане на 

обществени поръчки, 

специализирани 

Конкретни 

бенефициенти 

широка 

общественост 

Медиатори  

 

инфо дни/ работни срещи/ семинари/ 

обучения, включително виртуални събития 

н/п  
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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 

 

По проекта се проведе 1 международен 

онлайн семинар на 15.02.2021 г., на който  

беше представен изготвеният доклад. 

Участие взеха над 70 участници, вкл. 

експерти от ОИСР, УО на ОПРР, 

представители на общински и областни 

администрации, Регионалните съвети за 

развитие в районите от ниво 2, 

представители на бизнес сектора и на 

неправителствения сектор. 

 

15 

февруари 

2021  

н/п 

5.2. Подготовка и 

провеждане на 

заседанията на 

Членове на ТРГ и 

секретариат на 

ТРГ 

1 проведено заседание на 20.01.2021 г. с 

повече от 50 участници   

 

20 Януари 

2021 
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Тематичната Работна 

Група (ТРГ) за 

разработване на ОПРР 

за програмен период 

2021-2027 г. – 2020 г. 

 

 

 

5.3. Подготовка и 

провеждане на събития 

във връзка с прилагане 

на новия подход в 

регионалната политика 

(срещи, семинари, 

обучения, 

информационни 

събития на национално 

и регионално ниво)  

Регионалните 

съвети за 

развитие, 

Експертен състав 

на РСР, 

бенефициенти, 

потенциални 

бенефициенти, 

областни 

администрации, 

общински 

администрации, 

заинтересовани 

страни, медии, 

бизнес сектор, 

неправителствен 

сектор 

През месец март 2021 г. заинтересованите 

страни по Програма „Развитие на 

регионите“ имаха възможност да попълнят 

въпросник за необходимия капацитет на 

териториалните органи и бенефициентите 

за изпълнението на Програмата през 

програмния период 2021-2027 г. 

Въпросникът е попълнен от общо 444 

души.  
На 11 и 12 октомври са проведени онлайн 

7 броя консултации с фокус-групи относно 

идентифицирани проблеми свързани с 

подготовка и изпълнение на ПРР 2021-

2027 г. В тях са взели участие 

приблизително 80 души.  

На 15 октомври 2021 г. УО на Програма 

„Развитие на регионите“ 2021-2027 г. със 

съдействието на ОИСР организира 

виртуален семинар със заинтересованите 

страни - териториални органи и 

бенефициенти при прилагане на новата 

програма по Кохезионната политика на ЕС 

март - 

октомври 

н/п 
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през 2021-2027 г. В събитието участваха 

над 160 души от регионалните съвети за 

развитие (РСР), общини, различни УО, 

участващи в новата ПРР, и служители от 

Европейската комисия. 

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     

1 брой обществено обсъждане - 

Обществено обсъждане на проект на 

Насоки за кандидатстване и приложенията 

към тях по процедура BG16RFOP001-9.001 

„Мерки за справяне с пандемията“ по 

приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната 

система за справяне с кризи”  

 

На 28 април са публикувани Насоки за 

кандидатстване и приложенията към тях 

по процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки 

за справяне с пандемията“ по приоритетна 

ос 9 „Подкрепа за здравната система за 

справяне с кризи”. 

На 23 юли са публикувани изменени 

Насоки за кандидатстване по процедура 

BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с 

пандемията“ по приоритетна ос 9 

„Подкрепа за здравната система за 

справяне с кризи“ 

 

16-26 

април 2021 

 

 

 

 

 

 

28 април 

2021 

 

 

 

 

23 юли 

2021  
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ІІІ. Изпълнение на индикаторите към Националната комуникационна стратегия: 

- Брой информационни събития – 15 информационни дни, събития, обучения, работни срещи, заседания, конференции; 

- Брой участия в събития – 1134 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). 

 

 

 

 

 

 


