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Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. 

беше одобрена официално от Европейската комисия на 19 февруари 2015 г. с Решение 

С(2015)1011. 

С Решение № 792 на Министерски съвет от 17 декември 2013 г. за управляващ орган 

на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.  (ОП 

НОИР) беше определена Главна дирекция „Структурни фондове и международни 

образователни програми“ (ГД СФМОП) на Министерството на образованието и науката. 

Със заповед на министъра на образованието и науката бяха утвърдени Наръчник за 

управление на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-

2020 г. и Описание на действащите функции и процедури, свързани с Управляващия орган и 

Сертифициращия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 

растеж“ 2014 – 2020 г. 

В периода 2014-2015 г. се проведоха три заседания на създадения със заповед на 

министъра на образованието и науката Комитета за наблюдение (КН) на ОП НОИР и една 

писмена процедура за неприсъствено вземане на решения. На тях бяха обсъдени и приети: 

• Вътрешни правила за работата на КН на ОП НОИР и „Кодекс на поведение на 

Комитета за наблюдение на ОП НОИР“; 

• Индикативни годишни работни програми за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ от ОП НОИР за 2015 и 2016 г.; 

• Годишни планове за действие за 2015 и 2016 г. в изпълнение на Националната 

комуникационна стратегия 2014 – 2020 г.; 

• критерии за подбор на операции по четирите приоритетни оси; 

• методологии за техническа и финансова оценка на проектни предложения.  

Одобрените общо 18 критерии за подбор на операции се разпределят по приоритетни 

оси както следва: 

• по Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, 

Инвестиционен приоритет 1а – 2; 

• по Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“ – 9;  

• по Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“ 

– 6;  

• и по Приоритетна ос 4 „Техническа помощ“ – 1. 

Предложените от УО и одобрени от КН операции са насочени изключително към 

продължаване на успешни практики на Оперативна програма „Развитие на човешките 
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ресурси“ от програмния период 2007 – 2013 г. – такива са 7 операции по Приоритетна ос 2 и 5 

по Приоритетна ос 3. 

По 11 от одобрените от КН на ОП НОИР критерии за избор на 18 операции БФП ще 

се предоставя чрез процедури на директно предоставяне, а по 7 – чрез процедури на подбор на 

проекти. 

В резултат са програмирани средства в размер на 361 591 177,19 евро, което 

представлява 51,57 % от всички средства по ОП НОИР. 

До края на 2015 г. са стартирани общо 8 операции: 

• по Приоритетна ос 2 – „Система за кариерно ориентиране в училищното 

образование”, „Студентски практики – фаза 1”, „Студентски стипендии – фаза 

1”, „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им 

за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и 

компетентности (Твоят час) – фаза 1” и „Поддържане и усъвършенстване на 

разработената рейтингова система на висшите училища – фаза 1”; 

• по Приоритетна ос 3 – „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка 

на деца в неравностойно положение“, „Образователна интеграция на 

учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили 

международна закрила“ и ,,Осигуряване на условия и ресурси за изграждане и 

развитие на подкрепяща среда в детските градини и училищата за 

осъществяване на включващо обучение – фаза 1“. 

През 2015 г. бяха издадени и първите заповеди за предоставяне на БФП по ОП НОИР 

– по процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент – BG05M2OP001-3.003 

,,Осигуряване на условия и ресурси за изграждане и развитие на подкрепяща среда в детските 

градини и училищата за осъществяване на включващо обучение – фаза 1“ и чрез бюджетна 

линия  по Приоритетна ос 4 „Техническа помощ“. 

По двете операции общо са договорени 14 606 789,96 евро. 

Управляващият орган (УО) се придържа към принципа за партньорство със 

заинтересованите страни и широко обществено обсъждане при подготовката и изпълнението 

на ОП НОИР. По предложение на УО, на Първото си заседание КН взе решение за създаването 

на Подкомитет „Научни изследвания и технологично развитие“ и на три тематични работни 

групи: „Висше образование“,  „Предучилищно и училищно образование“ и „Социално 

приобщаване чрез образование“. 

Подкомитетът подпомага дейността на КН по Приоритетна ос 1, а тематичните 

работни групи – по Приоритетна ос 2  и Приоритетна ос 3  на ОП НОИР, като разглеждат и 
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обсъждат проектите на индикативна годишна работна програма, критериите за избор на 

операции, както и други въпроси, отнасящи се до посочените приоритетни оси и правят 

предложения за изменения и допълнения в тях преди внасянето им в КН ОП НОИР. 

В съставите на подкомитета и на тематичните работни групи, според тяхната 

насоченост, са включени представители на държавната и общинска администрация, на 

академичната общност, на работодателски и синдикални организации, на юридически лица с 

нестопанска цел. 

Предварителните обсъждания на заседанията на подкомитета и на трите тематични 

работни групи бяха изключително ползотворни както за подобряване качеството на проекто-

материалите, внасяни за одобрение в КН, така и за постигане на по-широко обществено 

съгласие по тях. 

УО организира информационни кампании при стартирането на процедурите за 

предоставяне на БФП чрез подбор на проектни предложения – в периода юни – декември 2015 

г. бяха проведени информационни дни в 10 областни центъра в страната.   

През 2015 г. УО разработи проект на План за оценка на ОП НОИР. Планът включва: 

определение за оценка, цели на оценките, видове оценки, структури за управление и 

координация, график, бюджет и основните въпроси, на които трябва да отговарят оценките. 

Те са съсредоточени в предварителна оценка, оценки по време на програмния период и 

последваща оценка. 

Планът предвижда в периода 2014 – 2024 г. да бъдат извършени: 

• предварителна оценка; 

• оценки по време на програмния период (една оценка на системите за управление 

и механизмите на изпълнение на ОП НОИР, три оценки на изпълнението, 

ефикасността и ефективността на отделни операции и текущи оценки при 

необходимост); 

• последваща оценка. 

Предвиденият бюджет е в размер на 2 045 167 евро. 
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