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КН.НОИР.З.12.6.201119 – окончателен 

ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА1 

ЗА 2020 ГОДИНА 
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 

ПРИОРИТЕТНА ОС 2  „Образование и учене през целия живот“ 

1 ПРОФЕСИО-
НАЛНО ОБ-
РАЗОВАНИЕ 
ЗА УС-
ПЕШНА РЕ-
АЛИЗАЦИЯ 

Aдаптиране на 
професионал-
ното образование 
и обучение в съ-
ответствие със 
спецификите и 

Предоста-
вяне на без-
възмездна 
финансова 
помощ чрез 
подбор на 

Не 7 200 000 лв. 

 

Допустими 
кандидати:  

Браншови ор-
ганизации 

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

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

100% Януари/Фев-
руари 2020 г. 

Април 2020 
г. 

НП НП 250 000 
лв. 

500 000 
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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№ 
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 

НА ПАЗАРА 
НА ТРУДА 

нуждите на па-
зара на труда. 

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. 

Допустими 
партньори: 

-Професио-
нални гимна-
зии;  

- Браншови 
организации; 

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

Асоциирани 
партньори: 

Работодатели 

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

 

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

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

 

приложимата нацио-
нална уредба 

2 МОДЕРНИ-
ЗАЦИЯ НА 
ВИСШИТЕ 
УЧИЛИЩА 

Подобряване ка-
чеството на уп-
равление и пре-
подаване в бъл-
гарските висши 
училища за по-
добри образова-
телни и научни 
резултати и реа-

Предоста-
вяне на без-
възмездна 
финансова 
помощ чрез 
подбор на 
проектни 
предложе-
ния по Раз-
дел II чл. 25, 

Не 50 000 000 лв. Допустими 
кандидати:  

Висши учи-
лища, създа-
дени в съот-
ветствие с раз-
поредбите на 

Група дейности 1. Управление и органи-
зационен капацитет; 

Група дейности 2. Преподаване и обуче-
ние по предприемачество и иновации. 
Подготовка и подпомагане на предприе-
мачески умения и развитие; 

Група дейности 3. Цифрова трансформа-
ция и капацитет; 

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

100 % Февруари 
2020 г. 

Май 2020 г. НП НП 1 000 
000 лв. 

5 000 000 
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 

лизация на сту-
дентите на пазара 
на труда, чрез: 

- оптимизация на 
процесите и 
план-приема и 
въвеждане на 
предприемаческа 
и новаторска кул-
тура в управлени-
ето на висшите 
училища; 

- въвеждане и 
развитие на обу-
чението по пред-
приемачество и 
кариерно израст-
ване на препода-
вателите; 

- цифрова транс-
формация, чрез 
въвеждане и из-
ползване на диги-
тално образова-
телно съдържа-
ние и електронни 
ресурси за препо-

ал. 1, т. 1 от 
ЗУСЕСИФ 
и чл. 2, т. 1 
от ПМС 
162/05.07.20
16 г. 

Закона за вис-
шето образо-
вание  

Допустими 
партньори: 

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

- Научни орга-
низации по 
смисъла на т. 
15, буква бб от   
Рамката за 
държавна по-
мощ за научни 
изследвания, 
развитие и 
иновации и 
§1, т. 1 от До-
пълнителните 
разпоредби на 
Закона за на-
сърчаване на 

Група дейности 4. Трансфер на знания и 
сътрудничество. Интернационализация 
на висшето училище. 
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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 

даване и обуче-
ние във висшите 
училища; 

- интернациона-
лизация на вис-
шите училища и 
участие в мрежи. 

научните изс-
ледвания; 

- Национално 
представи-
телни органи-
зации на рабо-
тодателите и 
на работни-
ците и служи-
телите 

Допустими 
асоциирани 
партньори:  
Чуждестранни 
висши учи-
лища 

ПРИОРИТЕТНА ОС 3  „Образователна среда за активно социално приобщаване” 

1 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 

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 

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;  

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% Септември 
2020 г. 

Октом-
ври/Ноем-
ври 2020 г. 

Н/П Н/П Н/П 31 000 
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 

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. 

ПМС № 
162/05.07.20
16 г. 

5. Дейности за подкрепа за личностно 
развитие 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.  

 

 

 

 

2 ПОДКРЕПА 
НА УЯЗ-
ВИМИ 
ГРУПИ ЗА 
ДОСТЪП ДО 
ВИСШЕ ОБ-
РАЗОВАНИЕ 

Социална интег-
рация на уязвими 
групи чрез създа-
ване на условия 
за преход от 
средно към 
висше образова-
ние за уязвимите 
групи. 

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 10 000 000 лв. ЮЛНЦ за об-
ществено-по-
лезна дейност/ 
Висши учи-
лища, Научни 
организации, 
съгласно чл. 
47 от Закона 
за висшето об-
разование, 
БАН, Селс-
костопанска 
академия/ 
Училища  

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

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% Октомври 
2020 г.  

Декември 
2020 

Н/П Н/П 250 000 
лв. 

750 000 
лв. 
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варите-
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на БФП  по 

процедурата 
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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 

висшите училища да приемат и обучават 
младежи от уязвими групи; 

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

3 ОГРАМОТЯ-
ВАНЕ НА 
ВЪЗРАСТНИ 
– 2 

- Повишаване на 
участието в раз-
лични форми на 
учене през целия 
живот; 

- По-добра реали-
зация на пазара 
на труда на учас-
тващите в такива 
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 15 000 000 лв. Училища/ 
ЮЛНЦ за об-
ществено-по-
лезна дейност  

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

2. Провеждане на дейности за мотивиране 
на неграмотни възрастни да участват в 
обучение, включително провеждане на 
информационни събития; 

3. Актуализиране на учебни средства, 
предназначени за обучение на възрастни; 

4. Организиране и провеждане на курсове 
за ограмотяване на възрастни, и на кур-
сове за усвояване на учебно съдържание 
за различните образователни степени. 

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

 Юли 2020 г. Септември 
2020 

Н/П Н/П 250 000 
лв. 

750 000 
лв. 
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