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ОПИСАНИЕ НА ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Откриване на заседанието
Деветото (извънредно) заседание беше открито от г-н Кирил Гератлиев – изпълнителен
директор на Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за
интелигентен растеж“ (ИА ОПНОИР), ръководител на Управляващия орган (УО) на Оперативна
програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. (ОП НОИР) и
председател на Комитета за наблюдение (КН) на ОП НОИР.
Ръководителят на УО на ОП НОИР изказа благодарност на членовете и наблюдателите на КН на
ОП НОИР за участието в това извънредно заседание, както и на екипите на политикоправещите
дирекции на Министерството на образованието и науката (МОН) и служителите на УО за
усилената работа по предложените за обсъждане документи, и не на последно място на
представителите на ЕК за коментарите, в резултат на които операциите са се подобрили
значително.
Председателят на КН представи наблюдателите от ЕК, след което им предостави думата за
встъпителни изказвания.
Г-н Аурелио Сесилио от Генерална дирекция (ГД) „Регионална и урбанистична политика“ на ЕК
приветства УО за въведените съществени промени в управляващата система с цел преодоляване
на слабости, идентифицирани по-рано през програмния период. Той сподели мнението си, че
дискусията на заседанието ще усъвършенства потенциалното изпълнение на Приоритетна ос
(ПО) 1, институциите ще бъдат в състояние за постигане на по-ефективна система за научни
изследвания в България, ще се стимулира по-доброто сътрудничество между научните
организации и бизнеса в България и също така ще се гарантира по-голяма синергия между ОП
НОИР и някои централно управлявани механизми на Европейския съюз (ЕС), като например
програмата „Хоризонт 2020“. Той представи и нов член на екипа на ГД „Регионална и
урбанистична политика“ – г-жа Елизабет Киркорова.
Г-жа Дора Крумова от ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ на ЕК заяви, че
образованието е една от ключовите сфери, които ще продължават да бъдат във фокуса на
Европейския социален фонд плюс през следващия програмен период. Тя изказа увереността си,
че двете операции по ПО2, които ще бъдат разгледани на заседанието отговарят на препоръките,
които ЕК отправя в рамките на Европейския семестър към България. Тя също поздрави УО на
ОП НОИР за намирането на необходимия баланс при излизането от трудностите в последната
година. Тя добави и, че 2018 г. е първата година от този програмен период, в която ще има
автоматично освобождаване на средства, в случай че не достигнат необходимия размер от
средства, декларирани и подадени за сертифициране към ЕК. В тази връзка тя отправи призив
към УО и Сертифициращия орган за стартиране на този процес, за да има ритмично усвояване
на средствата.
Председателят на КН обяви, че на заседанието на КН е налице необходимият кворум
(регистрирали са се 35 членове с право на глас от общо 56) и може за се пристъпи към
гласуване.
1.

Проект на дневен ред
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Председателят на КН на ОП НОИР г-н Кирил Гератлиев представи проекта на дневен ред.
Проектът на дневен ред беше подложен на гласуване и приет с общо съгласие.
Преди да започне подробното представяне на точките, включени в дневния ред г-н Цветан
Спасов, директор на дирекция „Подбор на проекти и договаряне“ (ППД) на ИА ОПНОИР,
представи информация за решението, взето от УО за договаряне на свободния финансов ресурс
по процедурите по Специфична цел (СЦ) 1 по ПО 1 на ОП НОИР, както следва:
•

По процедура - BG05M2ОP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови
постижения“ да се финансира единственото проектно предложение в резервния списък –
проект BG05M2OP001-1.001-0003 Институт по информационни и комуникационни
технологии към БАН, по Компонент 2. “Информатика и информационни и комуникационни
технологии”, на стойност 29 820 708.33 лв.

•

Оставащият свободен ресурс от 41 427 329,95 лв. BG05M2ОP001-1.001 „Изграждане и
развитие на центрове за върхови постижения“ да се прехвърли към процедура
BG05M2OP001-1.002 “Изграждане и развитие на центрове за компетентност“.

•

По процедура BG05M2OP001-1.002 “Изграждане и развитие на центрове за компетентност“
да се финансират проекти BG05M2OP001-1.002-0001 Национален център по заразни и
паразитни болести , на стойност 23 819 129.00 и BG05M2OP001-1.002-0010 Медицински
университет – Плевен, на стойност 23 795 855.81 лв., по Компонент 3: "Индустрия за
здравословен живот и био-технологии".

•

Мотивите за взетото решение са свързани с това, че в Компонент 3 на процедура
BG05M2ОP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“ няма
нито едно одобрено проектно предложение и в следствие на дискусиите от 8-то заседание на
КН е идентифицирана нуждата от подобряване на териториалното разпределение на
мерките, финансирани по приоритетна ос 1 и в частност предприемането на целенасочени
мерки за Северозападен район.

Беше изразена подкрепа на членовете на КН по отношение на взетото от УО решение да
финансира още три проектни предложения по СЦ1 на ПО1.
2.

Представяне, обсъждане и вземане на решение по предложение за изменение на
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

Г-н Иван Попов, директор на дирекция „Програмиране, наблюдение и оценка“ (ПНО) на ИА
ОПНОИР, представи информация за предложение за изменение на Оперативна програма „Наука
и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. Ръководителят на УО на ОП НОИР
направи кратък преглед на представената информация за преразпределението на финансовия
ресурс по СЦ1 на ПО1 и планираните промени по ОП НОИР.
Бяха направени изказвания на представителя на Българска академия на науките чл.-кор.
Константин Хаджииванов, председателя на Националната агенция за професионално
образование и обучение (НАПОО) г-жа Емилияна Димитрова, представителите на АИКБ доц.
Борислав Великов и г-жа Росица Стелиянова, проф. Георги Райчевски от Фондация „ГИС
Трансфер Център“, представителите на ЕК г-жа Дора Крумова, г-н Франсоа Галага, г-н Аурелио
Сесилио, заместник-министъра на образованието и науката проф. Иван Димов и изпълнителния
директор на ИА ОПНОИР г-н Кирил Гератлиев.
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Проведе се дискусия относно изискванията за съфинансиране на проектите с участието на
научните организации; промяната в интензитета на процедурата за регионалните научни
центрове след прехвърлянето ѝ към Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“
2014 – 2020 г. (ОПИК) и опасността от разпадане на клъстъри заради неразбирателство по
финансирането на проектите; изменението и отпадането на индикатори по ПО1, 2 и 3;
възможността за разработване на друга операция, свързана с процеса по валидиране на знания,
умения и компетентности, и при необходимост изменение и на съответните дейности;
предвижданите промени в Многогодишната финансова рамка, и други заложени изменения през
следващия програмен период; подготвянето на по-качествен програмен документ за програмен
период 2021 – 2017 г.; насочване на средства за постигане на целите на политиките, а не просто
формално прехвърляне на финансов ресурс между институциите; препоръчания от ЕК срок (до
края на юни 2018 г.) за изменение на етапните цели на индикатори от рамката за изпълнение на
ОП НОИР, за да има технологично време за разглеждане на предложенията и евентуалното им
одобрение от ЕК, като за целта те следва да бъдат много добре защитени или да бъдат
преформулирани, като едновременно с това следва да се измени и Споразумението за
партньорство в съответните части; очакваните промени в Класификация на териториалните
единици за статистически цели в България на ниво NUTS2 в резултат на отчетената динамика на
социално-икономическото и териториалното развитие.
Бяха изразени становища против предложеното отпадане на някои индикатори, като „Намаление
на дела на преждевременно напусналите училище (ПНУ) от лицата на възраст между 18 и 24 г.,
включени в дейности по ОП“; „Лица, желаещи да валидират знания, умения и компетентности“
и дял на лицата, валидирали знания, умения и компетентности“; „Студенти, обучаващи се в
технически специалности от включените в дейности по ОП“ и Студенти, обучаващи се в област
на висше образование „педагогически науки“.
Предложението за изменение на Оперативна програма „Наука и образование за
интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. беше подложено на гласуване и прието с общо
съгласие, с допълнението, че се дава мандат на Управляващия орган след съгласуване със
Съвета за координация и управление на средствата от Европейския съюз и Министерски
съвет да внесе изменението за одобрение от Европейската комисия, като вземе предвид
изразените коментари от членовете на КН и отрази получените неформални и формални
бележки и коментари от страна на Комисията.
Председателят на КН даде думата на министъра на образованието и науката г-н Красимир
Вълчев. Той приветства участниците на заседанието, като ги поздрави за добрата съвместна
работа и призова УО максимално да залага на нея. Той заяви, че България използва не само
средствата от ЕС, но и целия опит на останалите страни членки, както и експертизата на ЕК с
цел по един ефективен начин да бъде надграден микса от политики в системата на
образованието и научните изследвания. Той посочи, че средствата по ОП НОИР, които ползва
системата на образованието, са много по-малко в сравнение с тези от държавния бюджет, но
благодарение на тях в най-голяма степен се развиват политиките в системата.
Министърът на образованието и науката обърна внимание, че са много на брой дейностите,
инструментите и мерките, които едновременно работят за постигането на дадена крайна цел,
например да няма преждевременно отпаднали от училище и всички ученици да са придобили
ключовите компетентности, като за това са необходими множество мерки, реализирани и със
средства от държавния бюджет. Понякога е много трудно да се идентифицира приносът само на
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една конкретна мярка, както и ефектите много трудно могат да бъдат отчетени в краткосрочен
период. Затова индикаторите често не може да отразят всичко, което се случва в системата.
Г-н Вълчев подчерта и необходимостта още отсега учениците да бъдат подготвени за
предстоящите дигитални трансформации във всички сектори на икономиката. В заключение той
сподели предизвикателствата пред УО и останалите ангажирани институции да бъдат изпълнени
предвидените системни операции, да бъдат програмирани по най-добрия начин новите операции
до края на оставащия период, но също така и да започне програмирането за следващия
програмен период, в широко партньорство с всички заинтересовани страни.
3.

Представяне, обсъждане и вземане на решение за одобрение на методология и
критерии за подбор на операция „Подкрепа за успех“

Г-жа Боряна Мирчева, държавен експерт в дирекция ПНО на ИА ОПНОИР представи
методологията и критериите за подбор на операция „Подкрепа за успех“.
Бяха направени изказвания на представителя на групата юридически лица с нестопанска цел за
общественополезна дейност (ЮЛНЦ за ОПД), работещи в сферата на социалното включване и
интеграцията на малцинствени етнически групи и на маргинализирани групи г-н Деян Колев,
председателя на Синдиката на българските учители към Конфедерацията на независимите
синдикати в България (КНСБ) д.ик.н. Янка Такева, представителя на групата ЮЛНЦ за ОПД,
работещи в сферата на образованието и обучението г-жа Евгения Пеева, групата ЮЛНЦ за
ОПД, работещи в сферата на граждански права и свободи г-жа Пламена Николова,
представителя на Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите
специалисти г-жа Геновева Черкезова и изпълнителния директор на ИА ОПНОИР г-н Кирил
Гератлиев.
Проведе се кратка дискусия за обхвата на операцията и броя на включените в нея училища;
целевите групи; разширяването на формулировката на Дейност 3 с допълнителни дейности;
прецизирането на Дейност 7 на етап разработване на Насоки за кандидатстване и проектно
предложение; предвиждането на възможност за включване и на други видове обучения към
учителите, които да позволят по-ефективна тяхна практика за преодоляване на
идентифицираните пропуски; залагането на механизъм за съобразяване на плана за
квалификация на учителите от включените в операцията училища с идентифицираните нужди
на учениците; възможността Националният център за повишаване на квалификацията на
педагогическите специалисти да бъде партньор по операцията. Бяха направени и следните
конкретни предложения:
• Формулировката на Дейност 3 да бъде допълнена: допълнителни обучения съгласно
Наредбата и допълнителни дейности за преодоляване на обучителни затруднения, които
са ясно насочени към преодоляване на затруднения по определените предмети.
• В критериите за подбор на операцията да се зададе критерий, който е обвързан с това
какъв е механизмът на кандидатстващите да съобразят плана си за квалификация на
учителите в училище с идентифицираните нужди на учениците.
Методологията и критериите за подбор на операция „Подкрепа за успех“ бяха подложени
на гласуване с предложенията на КН за промени и приети с общо съгласие (с изключение
на представителя на МОН заместник-министъра на образованието и науката проф. Иван
Димов, който се въздържа от гласуване).
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4.

Представяне, обсъждане и вземане на решение за одобрение на методология и
критерии за подбор на операция „Образование за утрешния ден“

Г-жа Магдалена Димитрова-Макавеева, държавен експерт в дирекция ПНО на ИА ОПНОИР,
представи методологията и критериите за подбор на операция „Образование за утрешния ден“.
Бяха направени изказвания на представителя на АИКБ доц. Борислав Великов, представителя на
групата ЮЛНЦ за ОПД, работещи в сферата на образованието и обучението г-жа Евгения
Пеева, представителя на групата ЮЛНЦ за ОПД, работещи в сферата на социалното включване
и интеграцията на малцинствени етнически групи и на маргинализирани групи г-н Деян Колев,
председателя на Синдиката на българските учители към КНСБ д.ик.н. Янка Такева, министъра
на образованието и науката г-н Красимир Вълчев, представителя на дирекция ЦКЗ на АМС г-жа
Добринка Кръстева, заместник-министъра на образованието и науката проф. Иван Димов.
Проведе се дискусия относно възможността за използване на български съответствия на
термините в критериите за подбор на операцията; идентифицираната необходимост от създаване
на единна, централно разработена образователна платформа и достъпните в онлайн платформи;
прилагането на различните елементи на дигиталната компетентност във всеки един учебен
предмет; разработване на инструменти за измерване на придобита дигиталната компетентност;
обхвата на материално-техническото обезпечаване и дела му от бюджета на операцията;
възможността за увеличаване на финансирането; обхватът на елементите, включени за
обсъждане на заседанието на КН на ОП НОИР; доразвиването от страна на самите ученици на
мидълуеър, използван при облачните и грид технологиите.
Методологията и критериите за подбор на операция „Образование за утрешния ден“ бяха
подложени на гласуване и приети с общо съгласие (с изключение на представителя на
МОН заместник-министъра на образованието и науката проф. Иван Димов, който се
въздържа от гласуване).
Други въпроси
Ръководителят на УО на ОП НОИР г-н Кирил Гератлиев припомни, че както вече беше
съобщено на предходното заседание, УО на ОП НОИР подготвя обявяването на процедури за
неприсъствено вземане на решение през следващите месеци за одобрението на изменения на
методологии и критерии за подбор на операции.
Беше направено и изказване на председателя на Синдикат „Висше образование“ на КНСБ доц.
д-р инж. Лиляна Вълчева във връзка с провеждането на обществените поръчки,
възнагражденията на наетите лица и децентрализацията, при разпределянето на финансите.
Закриване на заседанието
След изчерпване на дневния ред на заседанието изпълнителният директор на ИА ОПНОИР,
Ръководителят на УО на ОП НОИР и председател на КН на ОП НОИР г-н Кирил Гератлиев
предостави думата на представителите на ЕК за заключителни думи.
Г-н Аурелио Сесилио отново поздрави УО за положените усилия, като допълни, че изборът на
политиките, определени от ЕК, ще се отрази и върху финансовата рамка за следващия
програмен период. Той изказа благодарност и към преводачите за помощта им за
проследяването на дискусията.
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Г-жа Дора Крумова заяви, че това заседание на КН на ОП НОИР е доказателство какъв път е
извървян през изминалата година и за това, че Програмата отново е на правилния път, и целите
ѝ също са на път да бъдат постигнати.
Председателят на КН благодари на служителите на ИА ОПНОИР и участниците в заседанието
на КН, и пожела на всички приятна събота и неделя.

8

КН.НОИР.З.9.290618 – окончателен

Р Е Ш Е Н И Я:
1. КН прие дневния ред на Деветото (извънредно) заседание на КН на ОП НОИР.
2. КН прие предложение за изменение на Оперативна програма „Наука и образование за
интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., като даде мандат на Управляващия орган след
съгласуване със Съвета за координация и управление на средствата от Европейския съюз
и Министерски съвет да внесе изменението за одобрение от Европейската комисия, като
отрази получените неформални и формални бележки и коментари от страна на ЕК.
3. КН прие предложените методология и критерии за подбор на операция „Подкрепа за
успех“, в които са отразени получените предложения от участниците в Комитета за
наблюдение, както и от Тематичните работна група „Предучилищно и училищно
образование“.
4. КН прие предложените методология и критерии за подбор на операция „Образование за
утрешния ден“.
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4. П Р И С Ъ С Т В Е Н С П И С Ъ К:
Членове с право на глас
Институция/ организация/програма

Представител

Председател

Кирил Гератлиев

Изпълнителна агенция „Оперативна програма
Наука и образование за интелигентен растеж“
Управляващ орган (УО) на Оперативна програма
„Региони в растеж“ 2014 – 2020

Десислава Дакова

Министерство на труда и социалната политика

Ирина Иванова

УО на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“ 2014 – 2020 г.
Министерство на транспорта, информационните
технологии и съобщенията

Нина Беленска-Начевска

УО на Оперативна програма „Транспорт и
транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г.
Министерство на икономиката

Стефан Попов

УО на Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г.
Администрация на Министерски съвет

Надя Зарева

УО на Оперативна програма „Добро управление“
2014 – 2020
Изпълнителна агенция „Наука и образование за Иван Попов
интелигентен растеж“
УО на Оперативна програма „Наука и образование
за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

Цветан Спасов

Администрация на Министерски съвет

Даниела Божилова

Дирекция „Икономическа и социална политика“
Администрация на Министерски съвет
Дирекция
„Координация
Европейския съюз“

по

въпросите

Администрация на Министерски съвет

Мариана Василева
на
Добринка Кръстева
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Институция/ организация/програма

Представител

Дирекция „Централно координационно звено“

Елена Минчева

Министерство на финансите

Калоян Стойчев

Дирекция „Икономическа и финансова политика“
Национален съвет за сътрудничество по етническите Даниела Николова
и интеграционните въпроси
Министерство на образованието и науката

проф. Иван Димов

Министерство на икономиката

Тихомира Палова

Министерство на младежта и спорта

Веселина Георгиева

Българска академия на науките

чл.-кор. Константин Хаджииванов

Национална агенция за професионално образование
и обучение

Емилияна Димитрова

Национална агенция за оценяване и акредитация

проф. д-р Зоя Младенова

Център за оценяване в предучилищното и
училищното образование

Светла Петрова

Център за информационно осигуряване на
образованието

Анна Петрова

Център за образователна интеграция на децата и
учениците от етническите малцинства

Мануела Радева

Национален център за повишаване на
квалификацията на педагогическите специалисти

Геновева Черкезова

Център за развитие на човешките ресурси

Калинка Боянова

Регионален съвет за развитие – Северозападен район

Илияна Филипова

Регионален съвет за развитие – район Северен
централен

Цанко Стефанов

Маргарита Мишева

Регионален съвет за развитие – район Североизточен проф. Стефан Желев
Регионален съвет за развитие – район Югозападен

Ирена Соколова
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Институция/ организация/програма

Представител

Българска търговско-промишлена палата

Беата Папазова

Асоциация на индустриалния капитал в България

доц. Борислав Великов
Росица Стелиянова

Българска стопанска камара

Кирил Желязков

Конфедерация на независимите синдикати в
България

д.ик.н. Янка Такева
доц. д-р инж. Лиляна Вълчева

Група юридически лица с нестопанска цел за Деян Колев
общественополезна дейност (ЮЛНЦ за ОПД),
работещи в сферата на социалното включване и
интеграцията на малцинствени етнически групи и на
маргинализирани групи
Група ЮЛНЦ за ОПД, работещи в сферата на Емилия Петрова
екологията
Група ЮЛНЦ за ОПД, работещи в сферата на Петър Иванов
образованието и обучението
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Наблюдатели с право на съвещателен глас
Институция/ организация/програма

Представител

Изпълнителна агенция „Одит на средствата от
Европейския съюз“

Христо Парашкевов

Агенция за обществени поръчки

Мария Стефанова

Министерството на земеделието, храните и горите

Нели Москова

отдел „Наблюдение, координация и контрол на
дейността на Разплащателната агенция“
Министерство на финансите
Дирекция „Национален фонд“

Василка Костадинова

Група ЮЛНЦ за ОПД, работещи в сферата на
образованието и обучението

Евгения Пеева

Група ЮЛНЦ за ОПД, работещи в сферата на
граждански права и свободи

Пламена Николова

Генерална дирекция „Трудова заетост, социални
въпроси и приобщаване“, Европейска комисия

Дора Крумова

Генерална дирекция „Регионална и урбанистична
политика“, Европейска комисия

Аурелио Сесилио

Калоян Колев

Франсоа Галага
Симеон Шенев
Елизабет Киркорова
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