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ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. е одобрена официално 

от Европейската комисия на 19 февруари 2015 г. и  е изменена на 04.12.2018 г.  

Общо от началото на програмния период (2014 – 2018 г.) договорените средства са в 

размер на 640 312 368,18 лв., ( 50% от целия бюджет). Общата стойност на платените средства 

от началото на програмния период е 299 971 837,72 лв. (24% от целия бюджет). 

Финансово изпълнение по приоритетни оси към 31.12.2018 г. е както следва: 

 

През 2018 г. Комитетът за наблюдение на ОП „Наука и образование за интелигентен 

растеж“ 2014 – 2020 г. (ОП НОИР) прие следните по-важни документи: 

 Годишен доклад за изпълнение на ОПНОИР за 2017 г; 

 Актуализация на Индикативната годишна работна програма (ИГРП) на ОПНОИР за 2018 г. 

и ИГРП на ОПНОИР за 2019 г.; 

 Предложение за изменение на ОПНОИР; 

 Методологиите и критериите за подбор на операции „Подкрепа за успех“, „Образование за 

утрешния ден“, „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ и 

„Допълваща подкрепа за български научни организации с одобрени проекти по програма 

Хоризонт 2020 – WIDESPREAD-Teaming, Фаза 2“; 

 Годишен план за действие за мерки по информация и комуникация на ОПНОИР за 2019 г. 

в изпълнение на Националната комуникационна стратегия; 

 Изменение на План за оценка на ОПНОИР; 

 Изменени методологии за техническа и финансова оценка и критерии за подбор на 10 

операции по приоритетни оси 2 и 3. 

Отворени са операции „Квалификация на педагогическите специалисти“ с бюджет 20 млн. 

лв. и „Подкрепа за успех“ с бюджет 130 млн. лв., „Активно приобщаване в системата на 
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предучилищното образование“ с бюджет 82,5 млн. лв. и „Социално-икономическа интеграция 

на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1 

с бюджет 20 млн. лв. 

През 2016 г. в резултат на одитна мисия от страна на ЕК са констатирани някои 

слабости и проблеми в управлението на ОПНОИР. В резултат на корективните мерки 

предприети от УО от 03.08.2018 г. е възстановено сертифицирането на средства по програмата. 

По Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ през 2018 г. са 

сключени 13 договора за предоставяне на БФП за изграждане и развитие на Центрове за върхови 

постижения и Центрове за компетентност, от които към 31.12.2018 г. в процес на изпълнение са 

12 броя на обща стойност 326 775 847,93 лв. 

Сред приоритетите на Центровете за 

върхови постижения и Центровете за 

компетентност са повишаването на 

качеството на научните изследвания и 

развитието на иновациите, привличане и 

задържане на млади перспективни учени, 

засилване на пазарно ориентираните 

научни  изследвания, активно участие в 

европейските научни мрежи. 

 

 

 

През октомври 2018 г. стартира проект 

„Квалификация за професионално развитие на 

педагогическите специалисти“. Бюджетът на 

стойност 19 911 123.00 лв. е от Приоритетна ос 2 

„Образование и учене през целия живот". Целта 

е да се мотивират и задържат в образователната 

система младите педагогически специалисти, да 

подобри педагогическата, методическата и 

управленската подготовка. 

Част от постиженията на ОП НОИР са: над 451 000 ученици включени в различни форми 

на извънкласни дейности; над 107 000 ученици включени в дейности по кариерно ориентиране, 

изградени 28 центъра за кариерно ориентиране; над 46 000 студенти включени в практики 

обучение в реална работна среда; над 41 000 студенти са получили стипендии и специални 

стипендии; над 12 000 педагози са включени в програми за повишаване на квалификацията; 
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предоставена е специализирана подкрепа на над 3 100 деца и ученици със специални 

образователни потребности в 34 детски градини и около 120 училища; над 27 000 деца и ученици 

са включени в мерки за образователна интеграция и реинтеграция. 

 

Проект „Детска академия за толерантност в 

община Добричка“. Участват 30 детски градини 

на територията на общината. Обхванати са 722 

деца в предучилищна възраст, като 656 са от 

маргинализирани общности. 

 

Семейство Рангелови са участници в проекти „Твоят 

час“ и „Ограмотяване на възрастни-фаза 1“ в 103 ОУ 

„В. Левски“, кв. Филиповци, гр. София. Двете деца 

участват в клубове по интереси, а майката в курсове по 

ограмотяване на възрастни и успешно завършва 4 клас 

 

 

По проект ЦК „Персонализирана иновативна 

медицина“  се прилага иновативен 

персонализиран подход в разработването на 

лечебна стратегия при онкологични заболявания. 

Закупен четирилазерен мултипараметърен 

клетъчен сортер.   

 

Проект „Ученически практики“ – Фаза 1 обхвана 316 

професионални гимназии. Създадени са 402 учебно-

тренировъчни фирми. Близо 7200 учениците 

придобиват повече умения в реална работна среда. 

Стажовете са с продължителност 240 часа, през 

учебната година или през ваканциите. 
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Проект „Твоят час“ е най-популярният проект на ОП „Наука и образование за 

интелигентен растеж“. По проекта средно по 250 хиляди ученици годишно са участвали в 

дейностите по интереси. През тригодишния период на изпълнение са обхванати са над 2300 

училища и 451 885 ученици в групи по обучителни затруднения и по интереси. Проектът обхвана 

територията на цялата страна.  

 

 


