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Предложения от членовете на Тематична работна група за разработване на ПО  

по версия 1.0. на „Програма за образование“ за програмен период 2021-2027 г.  

от писмена процедура за неприсъствено вземане на решение м. Септември 2020 г. 

Етап-2 

Версия 1.0  „Програма за образование” за програмен период 2021-2027 г. 

№ Член на ТРГ Коментари и предложение 
Начин на отразяване във версия 1.0 на 

Програмата за образование 

1. Министерство на труда 

и социалната политика 

 

Наталия Ефремова 

/титиляр/ 

Като представител от Министерството на труда и социалната 

политика и Управляващият орган на ОПРЧР, изразяваме 

несъгласие с предвиденото изпълнение на дейностите за 

ограмотяване само чрез териториалния подход Интегрирани 

териториални инвестиции. Подходът ИТИ предполага подбор 

на концепции и пакети проекти, което не гарантира пълно 

покритие с такъв тип дейности и има голяма вероятност да 

доведе до неравномерно покритие на територията на страната 

с дейности за ограмотяване на възрастни. Считаме, че това не 

следва да се допуска, предвид голямото количество възрастни 

лица в цялата страна, нуждаещи се от дейности, свързани с 

ограмотяване.  

Липсата на дейности за ограмотяване на възрастни на различни 

територии в страната ще попречи на политиката на МТСП на 

пазара на труда, насочена към включване на лицата с ниско 

образование и без квалификация в обучения за придобиване на 

такава. Изискванията за включване на лица в курсове за 

придобиване на професионална квалификация са свързани с 

наличието на грамотност. Основен приоритет на Европейският 

социален фонд + е подкрепа за включване в пазара на труда, 

което при неграмотните първоначално е свързано с 

придобиване на основна грамотност, за да може да се работи в 

Приема се по принцип. 

В проекта на ПО е посочено, че дейностите по 

ограмотяване на възрастни ще бъдат насочени 

като се вземе предвид опитът от изпълнение на 

мерки за ограмотяване на възрастни чрез 

целенасочен подход, координиран от МОН и 

при прилагане на процедурата за конкурентен 

подбор „Ограмотяване на възрастни – 2“, която 

е предвидено да стартира през месец ноември 

2020 г.  

Изборът на инструмента ИТИ за прилагане на 

тези дейности е на базата на основния принцип 

на този инструмент, който е подходът „от долу 

нагоре“. По този начин най-добре може да се 

прилагат установените от настоящия програмен 

период нужди от засилено партньорство на 

регионално ниво именно за успешното 

реализиране на ограмотяването на възрастни. 

Предвидено е инструментът ИТИ да се прилага 

на територията на цялата страна като 

конкретните нужди и операции на местно и 

регионално ниво ще бъдат определени в 
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посока подкрепа за придобиване на професионална 

квалификация.  

Изпълнението на дейности за Ограмотяване на възрастни 

единствено чрез подхода ИТИ би довело до невъзможност 

МТСП за осигури навсякъде в страната включване на 

горепосочените лица в обучения  за придобиване на 

професионална квалификация. 

Предлагаме подходът към тази група дейности да бъде 

преразгледан и да се гарантира тяхното осъществяване на 

територията на цялата страна чрез операции на национално 

ниво, а не само чрез подхода ИТИ. 

 

Интегрираните териториални стратегии за 

развитие (ИТСР) на регионите за планиране от 

ниво 2, одобрени от регионалните съвети за 

развитие. Дейностите по програмата в рамките 

на подхода ИТИ ще се реализират въз основа на 

интегрирани концепции, за осъществяване на 

конкретна цел или приоритет от интегрираната 

териториална стратегия на района (РСПР). Те 

ще бъдат изготвяни и изпълнявани в 

партньорство между различни местни 

заинтересовани страни (общини, НПО, 

образователни институции и т.н.) и в които 

съобразно идентифицираните нужди на 

съответния район ще бъдат включени и 

дейности, заложени в общинските планове за 

действие за интеграция на участници от 

уязвими групи. Идентифицираните проекти по 

ПО в рамките на концепция за ИТИ ще се 

осъществяват координирано с проектите по 

другите програми, предоставящи финансиране 

по концепцията. Смятаме, че именно в 

интегрираните концепции ще може в голяма 

степен да се приложи този координиран подход, 

на базата на идентифицираните местни нужди. 

При този подход ще бъде възможно 

първоначално да се предлагат мерки при 

неграмотните с цел придобиване на основна 

грамотност (в рамките на ПО), с последващо 

включване в мерки за придобиване на 

професионална квалификация (в рамките на 

ПРЧР), като по този начин ще се извършва 

координирана подкрепа за включване в пазара 

на труда на уязвими групи.  

За успешното прилагане на инструмента ИТИ 

ще играят важна роля и посочените целеви 
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групи за дейностите за ограмотяване на 

възрастни, които освен групата на ученици, 

младежи, възрастни извън задължителната 

училищна възраст, родители, учители, 

педагогически специалисти и друг персонал, 

лица със специални образователни 

потребности, младежи и възрастни от 

маргинализирани групи като ромите, обхващат 

и участниците в образователния процес, МОН и 

второстепенните му разпоредители с бюджет, 

АЗ, ДАБ, АСП, институциите в системата на 

училищното образование, общини, 

неправителствени организации. В тази връзка 

очакваме при подготовката на интегрираните 

концепции да се реализира конструктивно 

сътрудничество между регионалните 

поделения на Агенцията по заетостта, 

общините и РУО към МОН, с цел координирана 

подготовка и обхващане на всички 

потенциални обучаеми в дейностите за 

ограмотяване с последващо включване в мерки 

за повишаване на квалификацията след 

придобиване на необходимото ниво в рамките 

на формалното образование. Като се има 

предвид, че в групите дейности за ограмотяване 

в проекта на ПО предвиждаме и дейност за 

популяризиране на необходимостта от 

повишаване и насърчаване на грамотността и 

привличане на общественото внимание към 

ползите от повишаването на грамотността, 

може да се очаква засилен интерес на местно 

ниво и включване в интегрираните  концепции 

по подхода ИТИ. 

В допълнение обръщаме внимание, че през 

месец ноември 2020 г. предстои публикуване на 
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обява за прием на проектни предложения по 

процедура „ОГРАМОТЯВАНЕ НА 

ВЪЗРАСТНИ – 2“. В процедурата за 

предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ чрез подбор на проектни предложения 

по чл. 2, т. 1 от ПМС №162 от 2016 г. ще могат 

да кандидатстват училища и ЮЛНЦ в 

обществена полза. Предвижда се проектите по 

процедурата да се изпълняват в период от 26 

месеца (но не по-късно от края на 2023 г.). 

Лицата, ограмотени по тази процедура, които са 

получили удостоверения за съответните нива от 

формалното образование, ще могат да 

преминават към подкрепа по мерките от 

Програмата за развитие на човешките ресурси 

2021-2027 г.   

2. Дирекция „Национален 

фонд“, Министерство на 

финансите 

 

Мануела Милошева 

/титиляр/ 

Във връзка с изпратения работен проект на програма 

„Образование“ 2021-2017 г. – версия 1.0, дирекция 

„Национален фонд“ има следните предложения: 

-          Относно възможността да се приложат финансови 

инструменти обръщаме внимание, че в момента се 

осъществява предварителна оценка за възможността да 

се приложат финансови инструменти в сектор 

„Образование“, като резултатите се очаква да бъдат 

готови до 07.12.2020 г. По отношение на Приоритет 

3 „Връзка на образованието с пазара на труда“ 

предлагаме да се добави следния текст: „Окончателното 

решение на УО за финансиране на мерки за 

подпомагане чрез финансови инструменти ще се 

основава на резултатите от предварителната оценка в 

съответствие с чл. 52 от проекта на Общ регламент.“ 

-          В т.2 „Органи, които отговарят за програмата“ 

предлагаме да се попълнят в съответствие с РМС 

712/06.10.2020 г. 

Приема се. 

Предложените текстове са добавени във версия 

1.0 на ПО. 
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3. Фонд на фондовете 

(Фонд мениджър на 

Финансовите 

инструменти в 

България) 

 

Кремена Григорова- 

/титуляр/ 

 

Гласувам „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ по предложеното решение от 

ТРГ за одобряване на версия 1.0 на Програма за образование за 

програмен период 2021-2027 г., за изпращане за неформални 

консултации със службите на Европейската комисия.  

В изпратената преработена версия 1.0 на ПО, подкрепата чрез 

финансови инструменти продължава да е изключена изцяло, 

като в съответните полета за всеки от трите приоритета е 

записано „неприложимо“.  В мотивирано становище, ФМФИБ 

предложи по Приоритет 3 „Връзка на образованието с пазара 

на труда“ на Програмата за образование, под СЦ IV 

„Подобряване на качеството, ефективността и съответствието 

на системите за образование и обучение с нуждите на пазара на 

труда в подкрепа на придобиването на ключови умения, 

включително цифрови умения“, да бъде включен текст със 

следното съдържание: 

„Действията, които ще бъдат осъществени чрез финансови 

инструменти, както и формата и размера на подкрепа чрез 

финансови инструменти необходими за постигане на 

специфичната цел по настоящия приоритет ще бъдат по-

конкретно определени след приключване на ex ante оценката за 

подкрепата чрез финансови инструменти. Резултатите от ex 

ante оценката могат да доведат до изменения в Таблица 5 

„Измерение 2 -– Форма на финансиране“. 

В изпратената от Секретариат на ТРГ коментарна таблица с 

отразени приетите предложения на членовете на ТРГ, в колона 

„Начин на отразяване във вресия 1.0 на ПО“, по отношение на 

изпратеното предложение от страна на ФМФИБ ЕАД е 

посочено: 

 „Приема се по принцип.  Към момента се изготвя  

Предварителна оценка за прилагане на финансови 

инструменти по Програмата за образование за периода 2021-

2027 г. След приключването на оценката, съобразно 

направените препоръки в доклада за  дейностите, които е 

удачно да бъдат подкрепени чрез финансови инструменти, УО 

ще ги вземе предвид за включване в ПО.“  

Във версията на програма е добавен текст 

предложен от дирекция „Национален фонд“ на 

МФ, който изчиства въпроса с окончателното 

решение за финансиране на мерки за 

подпомагане чрез финансови инструменти, 

което ще се основава на резултатите от 

предварителната оценка в съответствие с чл. 52 

от проекта на Общ регламент. 
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Същевременно съгласно текста във версия 1.0 „неприложимо“, 

се предполага изключване на възможността за прилагане на 

финансови инструменти без да е налице позоваване на 

резултати от предварителната оценка, който подход ФМФИБ 

не подкрепя. 

 

 


