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№ 
п
о 

ре
д 

Наименова-
ние на  про-

цедурата  

Цели на предос-
тавяната БФП2 
по  процедурата 

Начин на 
провеж-
дане на 

процеду-
рата съг-

ласно чл. 2 
от ПМС № 

162 от 
2016 г. 

Извър-
шване 

на пред-
варите-
лен под-
бор на 

концеп-
ции за 
проек-

тни 
предло-
жения3 

Общ размер 
на БФП  по 

процедурата 
(в лв.) 

Допустими 
кандидати 

Примерни допустими дейности Категории допус-
тими разходи 

Мак-
сима-
лен  

% на 
съ-фи-
нанси-
ране 

Дата на 
обявяване 

на процеду-
рата4 

Краен срок 
за пода-
ване на 

проектни 
предложе-

ния5 

Представлява ли 
процедурата/част 

от нея6: 

Размер на БФП 
за проект (в лв.)7 

дър-
жавна 

помощ8 

мини-
мална  

по-
мощ9 

мини-
мален 

макси-
мален 

ПРИОРИТЕТНА ОС 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ 

1 ДОПЪЛ-
ВАЩА ПОД-
КРЕПА ЗА 
БЪЛГАРСКИ 
НАУЧНИ ОР-

Осигуряване на 
допълваща подк-
репа на българ-
ски научни орга-
низации и висши 

Директно 
предоста-
вяне на без-
възмездна 
финансова 
помощ на 

Не 60 000 000 лв. научноизсле-
дователски 
организации 
по смисъла на 
т. 15, буква 
бб) от Рамката 

Дейности, включени в дневния ред на 
българските научни организации, за про-
екти, които са одобрени за финансиране 
по рамкова програма Хоризонт 2020, 
Конкурс WIDESPREAD - Teaming, фаза 
2,  Това може да включва: 

В съответствие с раз-
поредбите на Регла-
мент 1303/2013 г. и 
Регламент 1301/2013 
г.,  ЗУСЕСИФ, както и 

100% Май 2019 г. 1-ви срок: 
септември  
2019 г. 

Предс-
тои да 
бъде 
уточнено 

Н/П 5 000 
000 лв. 

30 000 
000 лв. 

1 Индикативната годишна работна програма се изготвя в съответствие с чл. 26, ал. 1 от Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. 
2 Безвъзмездна финансова помощ. 
3 Отбелязва се „да“ или „не“. 
4 В случай че се предвижда извършване на предварителен подбор на концепции за проектни предложения, се посочва и датата на публикуване на обявата за предварителен подбор. 
5 В случай че се предвижда извършване на предварителен подбор на концепции за проектни предложения, се посочва и крайният срок за подаване на концепциите. 
6 Отбелязва се „да“, „не“ или „предстои да бъде уточнено“. 
7 Ако е приложимо. 
8 По смисъла на чл. 107 от Договора за функционирането на Европейския съюз. 
9 По смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18.12.2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта  
„de minimis” (ОВ, L 352 от 24.12.2013 г.). 
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обявяване 
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рата4 
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ния5 

Представлява ли 
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Размер на БФП 
за проект (в лв.)7 

дър-
жавна 
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мална  

по-
мощ9 

мини-
мален 

макси-
мален 

ГАНИЗА-
ЦИИ, ИЗ-
ПЪЛНЯ-
ВАЩИ ПРО-
ЕКТИ ПО 
РАМКОВА 
ПРОГРАМА 
ХОРИЗОНТ 
2020, КОН-
КУРС  
WIDESPREA
D-TEAMING, 
ФАЗА 2 

училища, за про-
екти, одобрени за 
финансиране по 
рамкова прог-
рама Хоризонт 
2020, Конкурс 
WIDESPREAD-
Teaming, фаза 2  

конкретен 
бенефици-
ент по чл. 
25, ал. 1, т. 2 
от ЗУСЕ-
СИФ. 

за държавна 
помощ за на-
учни изслед-
вания и инова-
ции (2014/C 
198/01), (Рам-
ката), съот-
ветно по сми-
съла на чл. 2, 
т. 83 от Регла-
мент (ЕС) № 
651/2014 г. на 
Комисията за 
обявяване на 
някои катего-
рии помощи 
за съвместими 
с вътрешния 
пазар в прило-
жение на чле-
нове 107 и 108 
от Договора 
(Регламент 
(ЕС) № 
651/2014 
(ОРГО), които 
са подписали 
споразумение 
за финанси-
ране с Евро-
пейската ко-

1. Придобиване или изграждане и/или мо-
дернизация на научноизследователски 
инфраструктури, в т.ч. и на колекции и 
архиви и регионални партньорски съоръ-
жения/разпределени възли на паневро-
пейските научни комплекси инфраструк-
тури, одобрени по Рамкова програма Хо-
ризонт 2020, конкурс  WIDESPREAD - 
Teaming, фаза 2.  

 2. Закупуване и инсталиране на специ-
ално оборудване, необходимо за провеж-
дане на научни изследвания. 

3. Научноизследователска дейност, която 
обхваща фундаменталните и приложните 
научни изследвания както  и разпростра-
нението на научните резултати. 
4. Осъществяване на развойна и иноваци-
онна дейност. 

 5. Събиране на масиви от данни и архиви. 

 6. Обучение и мобилност на изследовате-
лите.  

 7. Осигуряване на достъп на включените 
в проектите български изследователи до 
международни бази данни и публикации 
(отворени бази данни и инициативи за от-
ворен достъп на ЕК). 

Инвестициите в инфраструктура/оборуд-
ване следва да бъдат най-малко 74% от 

приложимата нацио-
нална уредба 

 

  

2- ри срок: 
Октомври 
2019 
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варите-
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мини-
мална  

по-
мощ9 

мини-
мален 

макси-
мален 

мисия по кон-
курс 
WIDESPREA
D-01-2016-
2017-Teaming 
Phase 2 или по 
конкурс 
WIDESPREA
D-01-2018-
2019-Teaming 
Phase 2, в ка-
чеството си на 
координатори 
от страна на 
България, 
като страна от 
списъка за 
„разширя-
ване“ 
(widening). 

 

общия размер на подкрепата от ЕФРР по 
ОП, с цел да се осигури устойчиво разви-
тие на научната инфраструктура. Няма да 
бъдат допустими изолирани обновявания 
на сгради с ограничено въздействие 
върху качеството и количеството на про-
вежданите научни изследвания. 

ПРИОРИТЕТНА ОС 2  „Образование и учене през целия живот“ 

1 СТУДЕНТ-
СКИ ПРАК-
ТИКИ 2 

Цели: 

• Подобряване на 
практическите 
умения на сту-
дентите, в зави-

Процедура 
за директно 
предоста-
вяне, съг-
ласно чл. 25, 
ал.1, т. 2 от 
ЗУСЕСИФ 

Не 46 000 000 лв. Допустим 
кандидат:  
Министерст-
во на образо-
ванието и нау-
ката 

Организация и провеждане на студентски 
практики 

В съответствие с раз-
поредбите на Регла-
мент 1303/2013 г. и 
Регламент 1301/2013 
г.,  ЗУСЕСИФ, както и 
приложимата нацио-
нална уредба 

100% Юни 2019 г.   Август 2019 
г.  

Н/П Н/П Н/П 46 000 
000 лв. 
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процедурата/част 

от нея6: 
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по-
мощ9 

мини-
мален 

макси-
мален 

симост от нуж-
дите на пазара на 
труда; 

• Укрепване на 
връзките между 
висшите учи-
лища и работода-
телите и повиша-
ване на ефектив-
ността на  парт-
ньорства между 
тях; 

и чл. 2, ал. 2 
от ПМС 
162/05.07.20
16 г. 

 

2 ПОДКРЕПА 
ЗА ДУАЛ-
НАТА СИС-
ТЕМА НА 
ОБУЧЕНИЕ 

Основната цел на 
предлаганата 
процедура е да 
подпомогне въ-
веждането на ду-
алната система на 
обучение в Бъл-
гария и по-конк-
ретно създаване 
на тясна обвърза-
ност между обра-
зователната сис-
тема и реалните 
потребности на 
пазара на труда. 

Предоста-
вяне на без-
възмездна 
финансова 
помощ чрез 
подбор на 
проектни 
предложе-
ния по Раз-
дел II чл. 25, 
ал. 1, т. 1 от 
ЗУСЕСИФ 
и чл. 2, т. 1 
от ПМС 
162/05.07.20
16 г. 

Не 24 500 000 лв. 

 

 

Допустими 
кандидати:  

Министерство 
на образова-
нието и нау-
ката 

 

Допустими 
асоциирани 
партньори по 
настоящата 
операция са 
национално 
представени 
организации 

1. Дейности в подкрепа на училищата, 
осигуряващи дуална система на обучение 

2. Дейности в подкрепа на образовател-
ната система 

3. Дейности в подкрепа на учениците, 
участващи в дуална система на обучение 

4. Дейности в подкрепа на работодате-
лите 

5. Дейности в подкрепа на родителите 

В съответствие с раз-
поредбите на Регла-
мент 1303/2013 г. и 
Регламент 1304/2013 
г.,  ЗУСЕСИФ, прило-
жимата национална 
уредба и приложимото 
общностно законода-
телство в областта на 
държавните помощи. 

100% Юли 2019 г. Септември 
2019 г. 

Н/П Да  Н/П 24 500 
000 лв. 
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ния5 

Представлява ли 
процедурата/част 

от нея6: 
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по-
мощ9 

мини-
мален 

макси-
мален 

на работни-
ците и служи-
телите и на ра-
ботодателите 
в България.  

Задължителни 
асоциирани 
партньори – 
работодатели, 
участващи в 
партньорство 
за дуална сис-
тема на обуче-
ние с вклю-
чена в опера-
цията образо-
вателна инс-
титуция.  

3 ПРОФЕСИО-
НАЛНО 
ОБРА-ЗОВА-
НИЕ ЗА УС-
ПЕШНА РЕ-
АЛИЗАЦИЯ 
НА ПАЗАРА 
НА ТРУДА 
НА РЕГИО-
НАЛНО 
НИВО 

Основната цел на 
операцията е 
адаптиране на 
професионал-
ното образование 
и обучение в съ-
ответствие със 
спецификите и 
нуждите на па-
зара на труда в 6 

Предоста-
вяне на без-
възмездна 
финансова 
помощ чрез 
предварите-
лен подбор 
на концеп-
ции за про-
ектни пред-
ложения 
съгласно чл. 

Не 7 200 000 лв. 

Разпреде-
лени по ра-
йони както 
следва: 

СЗР – 1 200 
000 лв. 

СЦР – 
1 200 000 лв. 

Допустими 
кандидати:  

Национално 
представи-
телни органи-
зации на ра-
ботниците и 
служителите и 
на работодате-
лите;  

1. Подкрепа за практическото обучение 
на учениците от професионалните гимна-
зии чрез допълнителни практики в реална 
работна среда; 

2. Валидиране на знания, умения и компе-
тентности на лица над 16 години; 

3. Въвеждане на гъвкави форми на обуче-
ние в професионалното образование, нап-
ример модулно обучение за придобиване 
на професионална квалификация и 

В съответствие с раз-
поредбите на Регла-
мент 1303/2013 г. и 
Регламент 1304/2013 
г.,  ЗУСЕСИФ, както и 
приложимата нацио-
нална уредба 

100% Септември 
2019 г. 

Декември 
2019 г. 

Предс-
тои да 
бъде 
уточнено 

Предс-
тои да 
бъде 
уточ-
нено 

НП 1 200 000 
лв. 
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обявяване 

на процеду-
рата4 

Краен срок 
за пода-
ване на 

проектни 
предложе-

ния5 

Представлява ли 
процедурата/част 

от нея6: 

Размер на БФП 
за проект (в лв.)7 

дър-
жавна 

помощ8 

мини-
мална  

по-
мощ9 

мини-
мален 

макси-
мален 

района за плани-
ране на Р Бълга-
рия. 

31 от ЗУСЕ-
СИФ/под-
бор на про-
ектни пред-
ложения по 
Раздел II чл. 
25, ал. 1, т. 1 
от ЗУСЕ-
СИФ и чл. 2, 
т. 1 от ПМС 
162/05.07.20
16 г. 

СИР – 1 200 
000 лв. 

ЮИР – 
1 200 000 лв. 

ЮЦР – 1 200 
000 лв. 

ЮЗР – 
1 200 000 лв. 

Допустими 
партньори: 

Професио-
нални гимна-
зии; браншови 
организации; 
работодатели; 

учебна документация, разработена в сът-
рудничество с представители на бизнеса; 

4. Подкрепа за изграждане на системи за 
планиране на обучението в зависимост от 
нуждите на пазара на труда на нацио-
нално и регионално ниво; 

5. Актуализация на учебни програми и 
учебни планове в професионалното обра-
зование с участие на работодателите; 

6. Провеждане на информационни кампа-
нии за популяризиране възможностите за 
валидиране на знания и умения. 

7. Непреки дейности - за организация и 
управление, информация и комуникация 
на проекта. 

4 УСЪВЪР-
ШЕНСТ-
ВАНЕ НА 
СИСТЕ-
МАТА НА 
ВИСШЕТО 
ОБРАЗОВА-
НИЕ В СЪ-
ОТВЕТСТ-
ВИЕ С 
ИЗИСКВА-
НИЯТА НА 

Основни цели на 
процедурата:  

- повишаване на 
качеството на 
висшето образо-
вание от гледна 
точка на адаптив-
ност към пазара 
на труда и профе-
сионална реали-
зация на висшис-
тите; 

Предоста-
вяне на без-
възмездна 
финансова 
помощ чрез 
предварите-
лен подбор 
на концеп-
ции за про-
ектни пред-
ложения 
съгласно чл. 

Не 50 000 000 лв. Допустими 
кандидати:  

Висши учи-
лища, създа-
дени в съот-
ветствие с раз-
поредбите на 
Закона за вис-
шето образо-
вание 

 

1. Използване на HE Innovate като инст-
румент за самооценка и насърчаване на 
промени и иновации във висшите учи-
лища. 

2. Подкрепа за квалификация, продължа-
ващо обучение и кариерно развитие на за-
етите в сферата на науката; 

3. Оптимизиране структурата и дейността 
на висшите училища чрез подобряване 
модела на финансиране; 

В съответствие с раз-
поредбите на Регла-
мент 1303/2013 г. и 
Регламент 1304/2013 
г.,  ЗУСЕСИФ, както и 
приложимата нацио-
нална уредба 

100 % Ноември 
2019 г. 

Януари 
2020 г. 

НП НП 600 000 
лв. 

2 000 000  
лв. 
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№ 
п
о 

ре
д 

Наименова-
ние на  про-

цедурата  

Цели на предос-
тавяната БФП2 
по  процедурата 

Начин на 
провеж-
дане на 

процеду-
рата съг-

ласно чл. 2 
от ПМС № 

162 от 
2016 г. 

Извър-
шване 

на пред-
варите-
лен под-
бор на 

концеп-
ции за 
проек-

тни 
предло-
жения3 

Общ размер 
на БФП  по 

процедурата 
(в лв.) 

Допустими 
кандидати 

Примерни допустими дейности Категории допус-
тими разходи 

Мак-
сима-
лен  

% на 
съ-фи-
нанси-
ране 

Дата на 
обявяване 

на процеду-
рата4 

Краен срок 
за пода-
ване на 

проектни 
предложе-

ния5 

Представлява ли 
процедурата/част 

от нея6: 

Размер на БФП 
за проект (в лв.)7 

дър-
жавна 

помощ8 

мини-
мална  

по-
мощ9 

мини-
мален 

макси-
мален 

ПАЗАРА НА 
ТРУДА 

- подобряване на 
ефикасността на 
финансовото уп-
равление в систе-
мата на висшето 
образование; 

- повишаване на 
квалификацията 
на персонала в 
сферата на 
НИРД; 

- подобряване на 
перспективите за 
успешна реализа-
ция на завърши-
лите висше обра-
зование на пазара 
на труда; 

- подобряване на 
практическите 
умения на сту-
денти за работа в 
реална работна 
среда. 

31 от ЗУСЕ-
СИФ/ под-
бор на про-
ектни пред-
ложения по 
Раздел II чл. 
25, ал. 1, т. 1 
от ЗУСЕ-
СИФ и чл. 2, 
т. 1 от ПМС 
162/05.07.20
16 г. 

Асоциирани 
партньори: 
Работодатели 

4. Разработване и внедряване на модели 
за обвързване на финансирането на вис-
шите училища с резултатите от обучени-
ето и реализацията на студентите; 

5. Усъвършенстване на системата за акре-
дитация, чрез стимулиране гъвкавостта и 
прозрачността на външното и вътрешно 
оценяване на качеството във висшите 
училища и научните организации; 

6. Насърчаване участието на студенти в 
различни форми на допълнително обуче-
ние и мобилност; 

7. Подобряване на условията за усъвър-
шенстване и придобиване на нови лич-
ностни и професионални знания и уме-
ния, включително чрез развитие на парт-
ньорски мрежи; 

8. Развитие на системата за кариерно ори-
ентиране за студенти в системата на вис-
шето образование; 

9. Осигуряване на допълнителна практи-
ческа подготовка на студенти в реална ра-
ботна среда. 

10. Непреки дейности - за организация и 
управление, информация и комуникация 
на проекта. 
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№ 
п
о 

ре
д 

Наименова-
ние на  про-

цедурата  

Цели на предос-
тавяната БФП2 
по  процедурата 

Начин на 
провеж-
дане на 

процеду-
рата съг-

ласно чл. 2 
от ПМС № 

162 от 
2016 г. 

Извър-
шване 

на пред-
варите-
лен под-
бор на 

концеп-
ции за 
проек-

тни 
предло-
жения3 

Общ размер 
на БФП  по 

процедурата 
(в лв.) 

Допустими 
кандидати 

Примерни допустими дейности Категории допус-
тими разходи 

Мак-
сима-
лен  

% на 
съ-фи-
нанси-
ране 

Дата на 
обявяване 

на процеду-
рата4 

Краен срок 
за пода-
ване на 

проектни 
предложе-

ния5 

Представлява ли 
процедурата/част 

от нея6: 

Размер на БФП 
за проект (в лв.)7 

дър-
жавна 

помощ8 

мини-
мална  

по-
мощ9 

мини-
мален 

макси-
мален 

ПРИОРИТЕТНА ОС 3  „Образователна среда за активно социално приобщаване” 

1 ПОВИША-
ВАНЕ НА 
КАПАЦИ-
ТЕТА НА ПЕ-
ДАГОГИ-
ЧЕСКИТЕ 
СПЕЦИА-
ЛИСТИ ЗА 
РАБОТА В 
МУЛТИКУЛ-
ТУРНА 
СРЕДА 

С операцията се 
цели обогатяване 
на професио-
нално-педагоги-
ческите компе-
тентности на учи-
телите, дирек-
тори и други пе-
дагогически спе-
циалисти за ра-
бота в мултикул-
турна среда, като 
се използват въз-
можностите на 
различни квали-
фикационни 
форми. 

Предоста-
вяне на без-
възмездна 
финансова 
помощ чрез 
подбор на 
проектни 
предложе-
ния по чл. 2,  
т. 1 от ПМС 
№ 162 от 
2016 г. 

 

. 

не 5 000 000 лв. Допустими 
кандидати са    

юридическите 
лица, по 

сочени в чл.  

222 от Закона  

за предучи-
лищното и  

училищно об-
разование: 

• специали-
зирани обс-
лужващи 
звена, висши 
училища и на-
учни органи-
зации; обучи-
телни органи-
зации, чиито 
програми за 
обучение са 
одобрени при 
условията и 
по реда Глава 
единадесета 
от  Закона за 

1. Актуализиране на учебните планове 
и програми във висшите училища, под-
готвящи педагогически специалисти с 
цел обучение за ефективна работа в мул-
тикултурна образователна среда (само за 
висши училища). 

2. Провеждане на краткосрочни обуче-
ния на учители, педагогически специа-
листи и директори от училища и детски 
градини за работа в мултикултурна обра-
зователна среда, които завършват с при-
съждане на от 1 до 3 квалификационни 
кредита. 

3. Подкрепа на педагогическите спе-
циалисти за участие в процедури за при-
добиване на професионално-квалифика-
ционни степени за работа в мултикул-
турна среда, включително провеждане на 
подготвителни курсове за придобиване 
на пета и четвърта професионално-квали-
фикационна степен за работа в мултикул-
турна среда (само за висши училища). 

4. Непреки дейности - за организация 
и управление, информация и комуника-
ция на проекта. 

В съответствие с раз-
поредбите на Регла-
мент 1303/2013 г. и 
Регламент 1304/2013 
г.,  ЗУСЕСИФ, прило-
жимата национална 
уредба и приложимото 
общностно законода-
телство в областта на 
държавните помощи. 

 

 

 

100% Юли 2019 г. Октомври  
2019 г. 

H/П Да – 
дейност 
2. 

100 000 
лв. 

391 166 
лв. 
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№ 
п
о 

ре
д 

Наименова-
ние на  про-

цедурата  

Цели на предос-
тавяната БФП2 
по  процедурата 

Начин на 
провеж-
дане на 

процеду-
рата съг-

ласно чл. 2 
от ПМС № 

162 от 
2016 г. 

Извър-
шване 

на пред-
варите-
лен под-
бор на 

концеп-
ции за 
проек-

тни 
предло-
жения3 

Общ размер 
на БФП  по 

процедурата 
(в лв.) 

Допустими 
кандидати 

Примерни допустими дейности Категории допус-
тими разходи 

Мак-
сима-
лен  

% на 
съ-фи-
нанси-
ране 

Дата на 
обявяване 

на процеду-
рата4 

Краен срок 
за пода-
ване на 

проектни 
предложе-

ния5 

Представлява ли 
процедурата/част 

от нея6: 

Размер на БФП 
за проект (в лв.)7 

дър-
жавна 

помощ8 

мини-
мална  

по-
мощ9 

мини-
мален 

макси-
мален 

предучилищ-
ното и учи-
лищно образо-
вание. Парт-
ньори: учи-
лища 

2 ПОДКРЕПА 
ЗА ПРИОБ-
ЩАВАЩО 
ОБРАЗОВА-
НИЕ  

Осъществяване 
на приобщаващо 
образование за 
деца и ученици 
със специални 
образователни 
потребности и 
деца и ученици с 
поведенчески 
проблеми и та-
кива с изявени 
дарби, чрез на-
сърчаване и разг-
ръщането на по-
тенциала на 
всяко дете и уче-
ник за личностно 
развитие, както и 
успешна реализа-
ция и социализа-
ция. 

Процедура 
чрез дирек-
тно предос-
тавяне на 
безвъзмез-
дна финан-
сова помощ 
по реда на 
чл. 25, ал. 1, 
т. 2 от 
ЗУСЕСИФ 
и чл.2, т.2 от 
ПМС 
162/05.07.20
16 г. 

Не 31  000 000 
лв. 

Конкретен бе-
нефициент: 
Министерст-
вото на обра-
зованието и 
науката 

1. Функционална оценка на индивидуал-
ните потребностите; 

2. Специализирани обучения  

3. Осигуряване на материали и учебно-
технически средства; 

4. Работа със семейства с деца и ученици 
със специални образователни потреб-
ности и такива с поведенчески проблеми.  

Дейности за подкрепа за личностно раз-
витие за деца и ученици със СОП,  изя-
вени дарби и поведенчески проблеми. 

6. Превенция за намаляването на вербал-
ната агресия, физическото насилие и ав-
тоагресията в детските градини и учили-
щата.  

 

В съответствие с раз-
поредбите на Регла-
мент 1303/2013 г. и 
Регламент 1304/2013 
г.,  ЗУСЕСИФ, прило-
жимата национална 
уредба и приложимото 
общностно законода-
телство в областта на 
държавните помощи. 

 

 

 

100% Ноември 
2019 г. 

Януари  
2020 г. 

Н/П Н/П Н/П 31 000 
000 лв. 

3 ПОДКРЕПА 
НА УЯЗ-
ВИМИ 

Цели:   Процедура 
на директно 

Не 25 000 000 лв. Конкретен бе-
нефициент: 

Допустими дейности:  

1. Подпомагане на ученици от уязвими 
групи, които са във втори гимназиален 

В съответствие с раз-
поредбите на Регла-
мент 1303/2013 г. и 

100% Декември 
2019  

Февруари 
2020 

Н/П Н/П Н/П 25 000 
000 лв. 
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№ 
п
о 

ре
д 

Наименова-
ние на  про-

цедурата  

Цели на предос-
тавяната БФП2 
по  процедурата 

Начин на 
провеж-
дане на 

процеду-
рата съг-

ласно чл. 2 
от ПМС № 

162 от 
2016 г. 

Извър-
шване 

на пред-
варите-
лен под-
бор на 

концеп-
ции за 
проек-

тни 
предло-
жения3 

Общ размер 
на БФП  по 

процедурата 
(в лв.) 

Допустими 
кандидати 

Примерни допустими дейности Категории допус-
тими разходи 

Мак-
сима-
лен  

% на 
съ-фи-
нанси-
ране 

Дата на 
обявяване 

на процеду-
рата4 

Краен срок 
за пода-
ване на 

проектни 
предложе-

ния5 

Представлява ли 
процедурата/част 

от нея6: 

Размер на БФП 
за проект (в лв.)7 

дър-
жавна 

помощ8 

мини-
мална  

по-
мощ9 

мини-
мален 

макси-
мален 

ГРУПИ ЗА 
ДОСТЪП ДО 
ОБРАЗОВА-
НИЕ  И 
УЧЕНЕ ПРЕЗ 
ЦЕЛИЯ ЖИ-
ВОТ 

• Повишаване 
на участието в 
различни 
форми на 
учене през це-
лия живот, 
включително 
от уязвимите 
групи; 

• По-добра реа-
лизация на па-
зара на труда 
на участва-
щите в такива 
форми;  

• Усъвършенст-
ване на усвоя-
ването на нови 
знания, което 
ще доведе до 
повишаване на 
качеството на 
живот на целе-
вите групи. 

предоста-
вяне на без-
възмездна 
финансова 
помощ по 
реда на чл. 
25, ал. 1, т. 2 
от ЗУСЕ-
СИФ и чл. 2, 
т. 2 от ПМС 
162/05.07.20
16 г. 

или 

Предоста-
вяне на 
безвъзмез-
дна финан-
сова помощ 
чрез подбор 
на проектни 
предложе-
ния по чл. 2,  
т. 1 от ПМС 
№ 162 от 
2016 г. 
 

 

Министерст-
вото на обра-
зованието и 
науката 

етап за продължаване на образованието 
им и за кандидатстване във висши учи-
лища.  

2. Подкрепа за обучението на студенти,  
докторанти, пост-докторанти и специали-
занти от уязвими групи. 

3. Осигуряване на специализирана тех-
ника и специализирани софтуерни прог-
рами за подпомагане на обучението на 
лица със сензорни и физически уврежда-
ния. 

4. Подкрепа за продължаване на обра-
зованието от втори  гимназиален етап на 
средното образование във висши учи-
лища, посредством  провеждане на ин-
формационни кампании с цел популяри-
зиране на възможностите и условията на 
висшите училища да приемат и обучават 
младежи от уязвими групи. 

5. Работа с родители и насърчаване на 
участието им в образователния процес.  

6.  Популяризиране на необходимостта от 
повишаване и насърчаване на грамот-
ността и привличане на общественото 
внимание към ползите от повишаването 
на грамотността. 

7. Провеждане на дейности за мотиви-
ране на неграмотни възрастни да участват 

Регламент 1304/2013 
г.,  ЗУСЕСИФ, прило-
жимата национална 
уредба и приложимото 
общностно законода-
телство в областта на 
държавните помощи. 
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 Европейски съюз 

 
 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ  
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 

 

 

 
№ 
п
о 

ре
д 

Наименова-
ние на  про-

цедурата  

Цели на предос-
тавяната БФП2 
по  процедурата 

Начин на 
провеж-
дане на 

процеду-
рата съг-

ласно чл. 2 
от ПМС № 

162 от 
2016 г. 

Извър-
шване 

на пред-
варите-
лен под-
бор на 

концеп-
ции за 
проек-

тни 
предло-
жения3 

Общ размер 
на БФП  по 

процедурата 
(в лв.) 

Допустими 
кандидати 

Примерни допустими дейности Категории допус-
тими разходи 

Мак-
сима-
лен  

% на 
съ-фи-
нанси-
ране 

Дата на 
обявяване 

на процеду-
рата4 

Краен срок 
за пода-
ване на 

проектни 
предложе-

ния5 

Представлява ли 
процедурата/част 

от нея6: 

Размер на БФП 
за проект (в лв.)7 

дър-
жавна 

помощ8 

мини-
мална  

по-
мощ9 

мини-
мален 

макси-
мален 

в обучение, включително провеждане на 
информационни събития. 

8. Актуализиране на учебни средства. 

9. Организиране и провеждане на кур-
сове за ограмотяване на възрастни, и на 
курсове за усвояване на учебно съдържа-
ние за различните образователни сте-
пени. 
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