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ОБЯВА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА 

 

Управляващият орган на ОПНОИР обявява за 

кандидатстване процедура чрез подбор на проектни 

предложения BG05M2OP001-3.017 „Повишаване на 

капацитета на педагогическите специалисти за работа в 

мултикултурна среда“ 

 
Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 

растеж“ кани желаещите да представят проектни предложения по процедура за 

безвъзмездна финансова помощ: BG05M2OP001-3.017 „Повишаване на капацитета на 

педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“, която се реализира в 

рамките на Приоритетнa ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“, 

Инвестиционен приоритет 9ii „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани 

общности, като ромите“. 

 

Целта на процедурата е повишаване на професионалните компетентности на учителите, 

директорите, и другите педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда и за 

преподаване на знания и формиране на умения у децата и учениците за възприемане на 

етнокултурните различия. 

 

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на 

Европейския социален фонд. 

 

Проектите ще се изпълняват на територията на Република България. 

 

Дейностите, които ще получат подкрепа, включват: 

 

1. Разработване и актуализиране на стратегии, планове, програми, анализи, 

препоръки, компетентностни профили и др. на образователната институция за 

работа в мултикултурна среда, според идентифицирани нужди. 

2. Провеждане на краткосрочни обучения на учители, педагогически специалисти и 

директори от училища и детски градини и образователни медиатори за работа в 

мултикултурна образователна среда. 

3. Подкрепа на педагогически специалисти за участие в процедури за придобиване 

на професионално-квалификационни степени  за работа в мулти-културна среда, 

включително провеждане на подготвителни курсове за придобиване на пета и 

четвърта професионално-квалификационна степен за работа в мулти-културна 

среда. 

 

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по настоящата 

процедура е 7 млн. лева. 
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Минималният размер на предоставяната БФП е 200 000 лв., а максималният 

размер – 500 000 лв. 

 

Не се изисква съфинансиране от стана на допустимите бенефициенти и партньори. 

 

Пълният комплект насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет 

адреси: https://eumis2020.government.bg и http://opnoir.bg.  

 

Кандидатите по процедурата може да искат разяснения във връзка с насоките за 

кандидатстване в срок до три седмици преди изтичането на крайния срок за 

кандидатстване. Въпросите относно насоките за кандидатстване се задават в 

писмена форма и се изпращат на електронната поща на Управляващия орган: 

infosf@mon.bg съгласно чл.26 от ЗУСЕСИФ. 

 

Разясненията от страна на УО се утвърждават от ръководителя на управляващия 

орган и се публикуват на интернет страницата на УО http://opnoir.bg и в ИСУН 

2020: https://eumis2020.government.bg към документите по процедурата в срок до 

две седмици преди изтичане на срока за кандидатстване. 

 

Крайният срок за кандидатстване /представяне на проектни предложения е 31 

март 2020 г., 17:30 часа, чрез ИСУН 2020. Проектните предложения се подават 

от кандидатите само в електронен формат, подписани с квалифициран електронен 

подпис (КЕП). 
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