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ОТЧЕТ НА 

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 

за 2021 г. 

в изпълнение на Националната комуникационна стратегия 2014 – 2020 г. 

 

Годишният план за действие (ГПД) за 2021 г. на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ (ОПОС 2014 – 2020) беше 

разработен в изпълнение на Националната комуникационна стратегия 2014 – 2020 г. (НКС) в съответствие с изискванията на 

Регламент 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби на Европейския 

фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на 

селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд 

за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство и 

за отмяна на Регламент (ЕО)№1083/2006 на Съвета. НКС определя рамката за стратегическа комуникация за програмния 

период 2014 – 2020 г. Като част от междуинституционалния процес на взаимодействие и основавайки се на насоките, залегнали 

в тази стратегия, управляващите органи на програмите, финансирани от Европейските структурни инвестиционни фондове 

(ЕСИФ), разработват всяка година Годишни планове за действие на съответните програми, които да са в тяхно изпълнение.  

Основни цели на Националната комуникационна стратегия за програмен период 2014 – 2020 г. са да се повиши 

информираността на целевите групи за визията и приоритетите на Споразумението за партньорство, на бенефициентите и 

потенциалните бенефициенти относно възможностите, предоставяни от Общността, както и общественото признание за ролята 

на ЕС за развитието на регионите. Те се постигат чрез достигането до различни аудитории с широка гама от активни мерки. 

Изпълнението им има за цел да доведе до повишаване на прозрачността и публичността при управлението на програмите и 

Споразумението за партньорство, което да способства процеса на нарастващо обществено доверие.  

 
 

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А  
„ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 1 4  –  2 0 2 0  г . “  
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Заложените в Годишния план за действие за 2021 г. на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ мерки за 

информация и комуникация бяха разработени в съответствие с Националната комуникационна стратегия 2014 – 2020 г. и 

предвиждаха изпълнение на всички задължителни дейности на ниво „оперативна програма“ съгласно Регламент 1303/2013 г. 

Комуникацията бе насочена към покриване на следните идентификационни комуникационни нужди за 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 проекти, предложени в Индикативната годишна работна програма за 2021 г. 

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

финансиране, които програмата предоставя.  

- Повишаване на информираността и компетентността на бенефициентите при изпълнението на проекти. 

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

За постигане на целите, заложени в Годишния план за действие, Управляващият орган на ОПОС за пореден път беше планирал 

дейности, които са насочени към всички целеви групи, като изборът на конкретни мерки бе обвързан с поставените цели. 

Използвани бяха разнообразни комуникационни канали и бе търсена активна комуникация и обратна връзка с целевите групи. 

Това позволи темите, свързани с управлението на структурните фондове и опазването на околната среда, да бъдат тълкувани 

и коментирани по един по-достъпен за широката общественост начин. Същевременно, следва да бъдат отчетени известни 

затруднения при провеждането на някои от присъствените форми на събития, предвид епидемичната обстановка в страната, 

свързана с COVID-19.  

Събитията, организирани от ОПОС през 2021 г., бяха в изпълнение на специфичните цели на НКС и ГПД на програмата, а 

именно:  

- Популяризиране на програмата като финансов инструмент за подобряване на развитието на България и качеството на 

живот; 

- Осигуряване на максимална публичност и прозрачност на процеса на управление и изпълнение на програмата; 

- Насърчаване на активно участие на всички заинтересовани страни в процеса 

 

Въпреки епидемиологичната обстановка заради COVID-19, през изминалата 2021 г. се състояха събития за популяризиране на 

ОПОС 2014 – 2020 г. и ИГРП 2021 г. Те се проведоха както в интернет среда – кампаниите „Уча.се“ и „Зелена олимпиада“ и 

обществени обсъждания на проекта на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г., така и присъствено, във връзка с церемонии по 

проекти на ОПОС 2014-2020 г.     

 

В изпълнение на Годишния план за действие се отчита следното изпълнение по дейности:  
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Провеждане на национална образователно-информационна кампания  

 

ИНТЕРНЕТ КАМПАНИЯ „УЧА.СЕ“ 

 

През 2021 г., в съответствие с планираните мерки в изпълнение на Националната комуникационна стратегия 2014 – 2020 г., 

Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“ стартира провеждане на образователно-информационна кампания за 

популяризиране на ОПОС 2014-2020 г. съвместно с образователния интернет сайт ucha.se (Уча.се). Целта на кампанията беше 

чрез изработката и разпространението на видео уроци, посветени на приоритетните оси на ОПОС (Води, Отпадъци, Въздух, 

Биоразнообразие, Превенция на риска от наводнения и свлачища) да се популяризира работата на Програмата. Бяха 

реализирани видео уроци със следните заглавия: „Пътят на отпадъка и защо е важно рециклирането?“; „Водата като ресурс“; 

„Какво трябва да знаем за чистотата на въздуха?“; „Защо е важен балансът в биоразнообразието?“ и „Превенция на риска от 

наводнения и свлачища“. Същите бяха анимирани в стилистиката на целевата аудитория на сайта Уча.се. Така по атрактивен 

начин се работи за формиране на екологично съзнание в младите жители на страната, като гаранция за устойчивост на 

предприеманите по ОПОС мерки. 

Освен на сайта на Уча.се, видеоуроците (пълните версии или по-кратки откъси, в зависимост от условията на договора) бяха 

публикувани във Фейсбук, Инстаграм и ТикТок, фейсбук страницата на Уча.се https://www.facebook.com/OPEnvironment. 

Уроците получиха разгласа и на интернет сайта на ОПОС, както и на официалната интернет страница на Министерството на 

околната среда и водите. Отчетени са хиляди гледания, като броят на влизанията ще нараства и в бъдеще.  

 

В рамките на кампанията „Уча.се“ беше проведена и онлайн игра на екологична тематика. В нея взеха участие над 2 000 

потребители от Фейсбук, Инстаграм и ТикТок. 

Партньорството със сайта УЧА.СЕ и използването на неговите канали в социалните мрежи позволи посланията на ОПОС да 

достигнат до почти всички български домове, в които има ученици.  

Въпреки че по договор провеждането на кампанията бе в рамките на 5 месеца - до края на септември 2021 г. - всички видео 

уроци ще са достъпни в интернет пространството неопределено дълго време. Могат да бъдат разгледани на следните линкове:  

 

https://ucha.se/watch/12737/patiat-na-otpadaka-i-zashto-e-vazhno-retsikliraneto  

https://ucha.se/watch/12777/vodata-kato-resurs  

https://ucha.se/watch/12849/kakvo-triabva-da-znaem-za-chistotata-na-vazduha  

https://ucha.se/watch/12879/zashto-e-vazhen-balansat-v-bioraznoobrazieto 

https://www.facebook.com/OPEnvironment
https://ucha.se/watch/12737/patiat-na-otpadaka-i-zashto-e-vazhno-retsikliraneto
https://ucha.se/watch/12777/vodata-kato-resurs
https://ucha.se/watch/12849/kakvo-triabva-da-znaem-za-chistotata-na-vazduha
https://ucha.se/watch/12879/zashto-e-vazhen-balansat-v-bioraznoobrazieto
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https://ucha.se/watch/12880/preventsia-na-riska-ot-navodnenia-i-svlachishta 

 

 
„Защо е важен балансът в 

биоразнообразието?“ 

 
„Превенция на риска от наводнения и 

свлачища“ 

 

 

 
„Пътят на отпадъка и защо е важно 

рециклирането?“ 

 
„Водата като ресурс“ 

 
„Какво трябва да знаем за чистотата на 

въздуха?“ 

 

 

ИНТЕРНЕТ КАМПАНИЯ „ЗЕЛЕНА ОЛИМПИАДА“ 

 

https://ucha.se/watch/12880/preventsia-na-riska-ot-navodnenia-i-svlachishta
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През октомври 2021 г. стартира поредното издание на „Зелена олимпиада“ - образователно събитие с екологичен характер за 

ученици от 1-ви до 12-и клас, което Оперативна програма „Околна среда“ финансира още от 2012 г. Целта е възпитаване на 

учениците в обща грижа за природата, полагане на усилия за чиста и сигурна околна среда, което е мисия  на ОПОС 2014-2020 

г. Целева група са младите хора, които са и основна целева група на ОПОС.  

 

След сключване на договор с „Академика.БГ“ беше създадена онлайн платформа www.zelenaolimpiada.com, в която 

участниците се регистрират и проверят своите знания за природата и нейното опазване, чрез отговори на въпроси и писане на 

есе по зададена тема. Бяха формулирани следните теми:  

 

Начален курс: Защо е важно да се засаждат дръвчета? 

Среден курс: Как е правилно да се събират отпадъците? 

Горен курс: Как да опазим природата по българското Черноморие? 

 

Във връзка с противоепидемичните мерки тазгодишното издание на Зелената олимпиада се проведе изцяло онлайн, без 

традиционните срещи по градове, на които присъстват много ученици и се раздават рекламни материали на ОПОС 2014-2020 

г. Това доведе до лек спад в броя на участниците в сравнение с предишни години. Въпреки затрудненията, в Зелена 

олимпиада‘2021 г. участваха 643 деца и младежи. Инициативата беше разгласена в сайта на „Академика“, в страницата на 

„Академика“ във Фейсбук, в учителски групи във Фейсбук и с прессъобщения на страницата на МОСВ. Победителите за 

начален, среден и гимназиален курс бяха обявени на 12 декември 2021 г. На всеки от тях бе изпратена по куриер награда: 

таблет, осигурен от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, и грамота от министъра на околната среда и водите.  

 

Със своя състезателен характер Зелената олимпиада стимулира учениците да научават повече за опазването на околната среда 

и допринася за изграждане на екологична култура. Платформата www.zelenaolimpiada.com ще бъде налична в рамките на една 

година, за да се поддържа интересът към инициативата и тя да бъде лесно откриваема при търсене.  

 

http://www.zelenaolimpiada.com/
http://www.zelenaolimpiada.com/
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РЕКЛАМА  

 

Преди началото на „Зелената олимпиада“, както и на новосъздадения от МОСВ ежегоден конкурс за студенти с високи 

академични постижения „Зелена подкрепа за устойчиво бъдеще“, те бяха рекламирани в ефира на Радио NJoy по договор за 

закупуване на програмно време, финансиран от ОПОС 2014-2020 г. За популяризиране на двете инициативи бяха изработени 

аудиоклипове, които се излъчваха през месец октомври 2021 г., съгласно медиен план. По този начин, освен информация за 

събитията, името на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ беше мултиплицирано ежедневно по 4 пъти на ден (в 

сутрешния и вечерен часови пояс) в националния ефир на Радио NJoy.  
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ПУБЛИЧНИ СЪБИТИЯ 

 

Въпреки усложнената пандемична обстановка през 2021 г., бяха реализирани и публични събития, популяризиращи ОПОС 

2014-2020 г., новини от които се публикуваха на сайта www.eufunds.bg/bg/opos 

 

 

 

На 21 януари започна изпълнението на проекта за 

закриване и рекултивация на общинското депо за неопасни 

отпадъци в Гълъбово, финансиран по ОПОС 2014-2020 г. с 

над 1,9 млн. лв. Проектът е поредна инвестиция чрез ОПОС 

в изпълнение на задълженията на България за закриване и 

рекултивация на старите общински депа, които не 

отговарят на нормативните изисквания. В рамките на 2021 

г. проектът беше реализиран. Изпълнени са насоките от 

Единния наръчник на бенефициента за прилагане на 

правилата за информация и комуникация, като са 

проведени включително пресконференции в началото и в 

края на проекта.    

 

http://www.eufunds.bg/bg/opos
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На 27 януари тогавашният министър на околната среда и 

водите Емил Димитров откри нови съоръжения за преработка 

на отпадъци за общините Златица, Антон, Копривщица, 

Мирково, Пирдоп, Чавдар и Челопеч. На церемония, отразена 

от медии, беше прерязана лентата на компостираща 

инсталация и на инсталация за предварително третиране на 

битови отпадъци на територията на седемте общини. Беше 

подчертан приносът на Оперативна програма „Околна среда 

2014-2020 г.“, осигурила безвъзмездно финансиране в размер 

на 6,6 млн. лв. за осъществяване на проекта.  В рамките му е 

въведена и система за разделно събиране на зелени и 

биоразградими отпадъци в гореизброените общини. 

Осигурени са съдове за разделно събиране и техника за 

събиране и транспортиране.   
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На 19 март министър Емил Димитров откри 

рекултивираното общинско сметище на гр. Бобов дол. 

Проектът е на обща стойност 878 304 лв. и е финансиран от 

Оперативна програма "Околна среда".   

 

Старото сметище се е експлоатирало от 1974 г. С 

реализацията на проекта по ОПОС се осигурява опазване на 

атмосферния въздух и ограничаване замърсяването на 

повърхностните води. Създадена е възможност за 

последващо ползване на терена като пасище.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 30 март министър Емил Димитров откри  (сн. долу) рекултивираното общинско сметище на гр. Симитли, финансирано по 

Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." с 1,5 млн. лв. Проектът е част от общото подпомагане по ОПОС 2014-2020 

г. на общините в изпълнение на задълженията им за закриване и рекултивация на старите общински депа, които не отговарят 

на нoрмативните изисквания, както и за изграждане на нови регионални системи за управление на отпадъците. 
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Освен гореизброените събития, информация за които е била публикувана на www.eufunds.bg, през 2021 г. продължава 

реализацията на проекти по всички приоритетни оси на Оперативната програма. По всички тях се спазват мерките за 

комуникация и публичност, за което бенефициентите докладват при подаване на искания за средства през системата ИСУН 

2020. Всеки един от приоритетите на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ фокусира средства върху проекти, 

които имат пряк ефект както върху здравето и живота на българските граждани, така и върху подобряване състоянието на 

околната среда в България. Зад изпълнението им стоят комбинираните усилия на експерти от звена и органи, ангажирани с 

управлението на фондовете на ЕС в България, експерти, отговорни за политиките по околна среда, бенефициенти, много от 

които са общини, представители на строителния бранш, неправителствени организации и други. 

 

 

 

 

http://www.eufunds.bg/
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ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“ 2021-2027 Г.   

 

Съществена част от усилията на Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г. през 2021 г. беше насочена към разработването 

на Програма „Околна среда“ (ПОС) през следващия програмен период, а именно 2021 – 2027 г. Управляващият орган на ОПОС 

2014-2020 г. е отговорният орган за изготвянето. Проектът на новата програма беше създаден в съответствие с приложимото 

европейско и национално законодателство. Съгласно установените срокове и етапи на изготвяне на програмата и нормативно 

регламентираните изисквания са организирани консултации и обществени обсъждания по проектите на ПОС и актуализирания 

Доклад за екологична оценка на програмата с всички приложения към него, както и покани към юридически лица с 

нестопанска цел за общественополезна дейност, специализирани в приложими сфери, чиито представители да участват в 

състава на тематична работна група за разработване на Програма „Околна среда“ за програмен период 2021 – 2027 г. 

Съответните обявления бяха публикувани на Единния информационен портал. Проведените обществени обсъждания се 

извършиха в електронна среда, в реално време, като достъп беше предоставен на всички физически и юридически лица, 

заявили желание за участие: представители на частния, неправителствения и правителствения сектор, граждани и студенти.  

 

В периода 2 ноември – 2 декември 2021 г. чрез Портала за обществени консултации 

(https://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6447) се проведе обществено обсъждане на програма 

„Околна среда“ 2021-2027 г. преди изпращането ѝ към службите на Европейката комисия съгласно разпоредбите на чл. 15, ал. 

2 от ПМС № 142/2019 г. Документите бяха достъпни и на Единния информационен портал 

(https://www.eufunds.bg/bg/opos/node/8738), като беше предоставена възможност за внасяне на коментари по текста и 

съдържанието на програмата в писмен вид посредством официална кореспонденция (в т. ч. електронна поща) и чрез Портала 

за обществени консултации. Отразени са всички постъпили коментари и предложения в периода на обществен достъп и дните 

след това.  Към настоящия момент Програмата е изпратена за одобрение от ЕК.  

 

 

НИВО НА ОБЩЕСТВЕНА ОСВЕДОМЕНОСТ ЗА ОПОС 2014-2020 Г. ПРЕЗ 2021 Г.  

 

В края на 2021 г. се проведе национално представително социологическо проучване за нивото на обществена осведоменост в 

резултат на реализираните мерки по информация и комуникация през годината. След проведена процедура на обществена 

поръчка беше подписан договор с „ЕСТАТ“ ЕООД. На 27 декември изпълнителят представи доклад от проучването. Според 

доклада, по отношение на степента на запознатост с отделните програми, ОП „Околна среда“ 2014 - 2020 г. запазва първото 
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си място в класацията по разпознаваемост и през 2021 г. Делът на осведомените за Програмата намалява със седем процентни 

пункта в сравнение с проведеното проучване през 2020 г. и отчита нива от 80%. Лек спад в разпознаваемостта се регистрира 

при всички оперативни програми, най-вероятно заради пренаситеното медийно съдържание с политически теми и пандемията 

от COVID-19, се посочва в доклада.  

 

 

ОБУЧЕНИЯ  

Като следствие на въведеното в страната извънредно положение и последвалата извънредна епидемиологична обстановка и в 

изпълнение на заповед № РД-01-345/22.06.2020 г. на министъра на здравеопазването, УО на ОП "Околна среда 2014 - 2020 г." 

взе решение въвеждащите обучения на бенефициенти на програмата да се извършват дистанционно чрез приложението за уеб 

конференции и видеоконференции Webex. Бяха проведени 7 бр. обучителни семинари за бенефициенти за изпълнение на 

проекти, финансирани по ОПОС, като два от тях бяха присъствени, организирани във връзка с подписаното през 2019 г. 

споразумение с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за предоставяне на  експертна подкрепа за УО и бенефициентите 

при изпълнение на проекти за изграждане на ВиК инфраструктура по ОПОС 2014- 2020 г.  в обособените територии на 16 ВиК 

оператори. Чрез изпълнение на Споразумението с ЕИБ се обезпечава  ефективното реализиране на стратегическите инвестиции 

във водния сектор чрез прилагане на регионален подход в 16 консолидирани области, обслужвани от по 1 ВиК оператор: 

Смолян, Бургас, Варна, Видин, Враца, Добрич, Кърджали, Перник, Пловдив, Русе, Силистра, Сливен, Стара Загора, Шумен, 

Ямбол и София. Общо, обучените служители на бенефициентите бяха 61 души. 

 

 

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИТЕТА ПО НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПОС 2014-2020 г 

 

Поради епидемиологичната обстановка в страната през 2021 г. бяха проведени 4 писмени процедури на Комитета по 

наблюдение на ОПОС 2014-2020 г. и бяха взети следните решения, както следва:  

На 12.05-27.05.2021 г.: Одобряване на годишен доклад за изпълнението на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. 

(ОПОС 2014- 2020 г.) за 2020 г.;  
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На 07.06- 21.06.2021 г.: Съгласуване на изменение на Индикативна годишна работна програма на Оперативна програма 

„Околна среда 2014-2020 г.“ за 2021 г. (ИГРП 2021); 

 

На 12.07- 26.07.2021 г.: Изменение на методология и критерии за оценка по процедура „Мерки за подобряване качеството на 

атмосферния въздух“ по Приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ на Оперативна програма  

„Околна среда 2014 – 2020 г.“ 

 

На  01.11 - 15.11.2021 г.: съгласуване увеличаването на бюджета на процедура № BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на 

демонстрационни проекти в областта на управлението на  отпадъците“ по Приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020 

г. с 13 789 405,00  лв., като същият стане общо 23 568 555,00 лв. 

 

Протоколи от писмените процедури и приети документи са регулярно публикувани на интернет страницата на ОПОС: 

https://www.eufunds.bg/bg/opos/node/692 

 

РЕГУЛЯРНО ПУБЛИКУВАНЕ НА АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

Актуална информация за ОПОС беше публикувана регулярно на интернет сайта www.eufunds.bg, в секция Оперативна 

програма „Околна среда“.  

Онлайн платформата eufunds.bg е свързана директно към Информационната система за управление и наблюдение на 

средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020), откъдето бързо и лесно може да се видят актуалните процедури, напредъка 

по програмата, действащите проекти и друга полезна информация, свързана с управлението на ОПОС. През цялата година 

регулярно е изпращана прес информация до пресцентъра на МОСВ.  

На интернет страницата на програмата и на официалния портал на Министерството на околната среда и водите, като важни 

канали за информираност са публикувани новини, документи и съобщения за всички заинтересовани страни и широката 

общественост по актуалните теми от изпълнението на ОПОС и по подготовката на ПОС 2021-2027 г. 

 

 

ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ 

През 2021 г. в Главна дирекция „Оперативна програма Околна среда“ са постъпили 22 броя искания по Закона за достъп до 

обществена информация. 

https://www.eufunds.bg/bg/opos/node/692
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За Управляващия орган е приоритет осигуряването на максимална прозрачност в процеса на управление и изпълнение на 

Оперативна програма „Околна среда“ и на всички финансирани по ОПОС дейности за подобряване на екологичната 

инфраструктура в България и за повишаване качеството на живот на българските граждани. Актуална информация за 

физическото и финансово изпълнение на Програмата може да бъде намерена в секция „Изпълнение“ на интернет страницата 

на ОПОС, в Информационната система за управление и наблюдение на средствата  от ЕС в България 2020 (ИСУН), както и 

чрез официалния електронен адрес ope@moew.government.bg. 
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