КН.НОИР.З.10.291118 – окончателен

УТВЪРЖДАВАМ:

П Р О Т О К О Л № 10
От Десето заседание на Комитета за наблюдение на
Оперативна програма
„Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.
29 ноември 2018 г., гр. София, хотел Хилтън

1

КН.НОИР.З.10.291118 – окончателен

1. ДНЕВЕН РЕД
Откриване на заседанието
т. 1 Проект на дневен ред
т. 2 Представяне на информация за изпълнение на Оперативна програма „Наука и
образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. (до 31.10.2018 г.) и дейността на
Управляващия орган. Информация за проведени писмени процедури през м. юли 2018 г. и м.
септември 2018 г.
т. 3 Представяне, обсъждане и вземане на решение за одобрение на Проект на Индикативна
годишна работна програма на ОП НОИР за 2019 г.
т. 4 Представяне, обсъждане и вземане на решение за одобрение на методология и критерии
за подбор на операция „Допълваща подкрепа за български научни организации с одобрени
проекти по програма Хоризонт 2020 – WIDESPREAD-Teaming, Фаза 2“ (СЦ 2 на ПО 1)
т. 5 Представяне на информация за изпълнение на Годишен план за действие за мерки по
информиране и комуникация на ОП НОИР за 2018 г. Представяне, обсъждане и вземане на
решение за одобрение на Годишен план за действие за мерки по информиране и комуникация
на ОП НОИР за 2019 г. в изпълнение на Националната комуникационна стратегия 2014 –
2020 г.
т. 6 Представяне, обсъждане и вземане на решение за одобрение на План за оценка на
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 (изменение)
Други въпроси
Закриване на заседанието

2

КН.НОИР.З.10.291118 – окончателен

ОПИСАНИЕ НА ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Откриване на заседанието
Десетото 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.
Председателят на КН на ОП НОИР приветства членовете и наблюдателите на КН на ОП НОИР.
Той съобщи, че стойността на сертифицираните средства по Програмата е 145 млн. лв., като се
има предвид, че в началото на 2018 г. все още не бяха възстановени плащанията по Програмата
от страна на Европейската комисия (ЕК), спрени въз основа на предварителен одитен доклад на
ЕК. Ръководителят на УО на ОП НОИР припомни, че Програмата е основен инструмент за
реформа на системата. Той обърна внимание, че е предприет нов подход на работа по
Приоритетна ос (ПО) 1 чрез организиране на периодични срещи за подкрепа на бенефициентите
за осигуряване на добро управление и минимизиране на риска от грешки, които биха довели до
финансови корекции. Работи се активно и за повишаване на административния капацитет на
големите бенефициенти чрез допълнителни тематични обучения, финансирани от техническата
помощ на ОП НОИР.
Заместник-министърът на образованието и науката г-жа Карина Ангелиева също приветства
участниците в заседанието, като подчерта, че ОП НОИР е ключова за постигане на успех в
политиките в сектора на научните изследвания и образованието. Тя посочи, че е постигнат
съществен напредък – вече е договорен почти половината бюджет на Програмата, и изрази
надежда за продължаването на прозрачното и градивно партньорство, включително чрез
конструктивна критика, предлагане на идеи и отправяне на конкретни препоръки. Също така
успешно са стартирали системни проекти като „Квалификация на педагогическите специалисти“
и „Подкрепа за успех“. Г-жа Ангелиева сподели, че на заседание на Европейския съвет по
образование, младеж, култура и спорт механизмът за съвместна работа на институциите по
обхващане и включване в образователната система на деца и ученици е отчетен като много
добър модел, който може да се приложи и в останалите държави-членки на ЕС.
Председателят на КН представи наблюдателите от ЕК, след което им предостави думата за
встъпителни изказвания.
Г-жа Сандрин де Бугеномс от Генерална дирекция (ГД) „Трудова заетост, социални въпроси и
приобщаване“ на ЕК заяви, че подкрепя УО и познава работата му като новоучредена
институция в последната година. Тя посочи, че въпреки положените значителни усилия за
обезпечаване на потока от парични средства при изпълнението, и за ограничаване на риска от
отмяна на бюджетен ангажимент от Европейските структурни и инвестиционни фондове
(ЕСИФ), все още остава много работа във връзка със стартирането на ключовите операции за
дигитални умения и активно включване в предучилищното образование, като това следва да
стане с активното участие на политикоправещите звена в Министерството на образованието и
науката (МОН) и дирекция „Управление и изпълнение на проекти“ (УИП). Г-жа де Бугеномс
изрази увереността си, че образованието е начинът за справяне с бедността чрез подобряване на
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уменията, за да отговарят те на изискванията на пазара на труда. Тя припомни, че следва да се
вземат предвид и потребностите от професионално образование.
Г-н Аурелио Сесилио от ГД „Регионална и урбанистична политика“ на ЕК приветства
участниците в заседанието на КН на ОП НОИР. Той посочи, че г-н Марек Теплански и г-н
Франсоа Галага вече са поели други отговорности в рамките на ГД „Регионална и урбанистична
политика“ и с наблюдението на ОП НОИР в частта финансирана от Европейския фонд за
регионално развитие (ЕФРР) ще бъдат ангажирани г-н Сесилио и г-жа Елизабет Киркорова. Той
обърна внимание, че ПО1 на Програмата е преминала през доста предизвикателства, като се
очаква до дни да бъде одобрено изменението на ОП НОИР, с което се извършва трансфер на 100
млн. лв. към Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г. (ОПИК).
Г-н Сесилио подчерта, че сложността на проектите изисква голям експертен опит и посвещаване
на значителни усилия за постигане на успех. Той изрази надежда чрез тези инвестиции да се
постигне минималната база за разгръщането на научноизследователската и развойната дейност в
страната, като се надградят предишните инвестиции чрез средства от Европейския съюз (ЕС).
Той изтъкна и важността на стартирането на процеса на подготовка за следващия програмен
период.
Председателят на КН обяви, че на заседанието на КН е налице необходимият кворум
(регистрирали са се 38 членове с право на глас от общо 57) и може за се пристъпи към
гласуване.
1.

Проект на дневен ред

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.
2.

Представяне на информация за изпълнение на Оперативна програма „Наука и
образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. (до 31.10.2018 г.) и дейността на
Управляващия орган. Информация за проведени писмени процедури през м. юли
2018 г. и м. септември 2018 г.

Г-н Иван Илков, директор на дирекция „Финансово планиране, счетоводство и плащания“
(ФПСП) на ИА ОПНОИР, представи информация за финансовото изпълнение на ОП НОИР.
Г-н Иван Попов, директор на дирекция „Програмиране, наблюдение и оценка“ (ПНО) на ИА
ОПНОИР, представи информация за предложението за изменение на Оперативна програма
„Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., за проведените и предстоящите до
края на 2018 г. писмени процедури, за интегрираните процедури, както и за напредъка по
рамката за изпълнение на ОП НОИР.
Г-жа Стефка Малиновска, главен директор на главна дирекция „Верификация“ (ГДВ) на ИА
ОПНОИР, представи информация за техническото изпълнение на ОП НОИР.
Г-н Цветан Спасов, директор на дирекция „Подбор на проекти и договаряне“ (ППД) на ИА
ОПНОИР, представи информация за сключените и прекратените договори по ПО1.
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Г-жа Гергана Минева, директор на дирекция „Управление на риска и контрол“ (УРК) представи
информация за одитите по ОП НОИР след Осмото заседание на КН на ОП НОИР проведено на
18.05.2018 г., както и за съдебните дела по проектни предложения подадени по Приоритетна ос 1.
Г-жа Мария Дузова, директор на дирекция „Администрация и управление“ (АУ) представи
информация за предприетите действия в подкрепа на изпълнението на Приоритетна ос 1 чрез
инструменти като Interreg Europe, Taiex Peer 2 Peer, JASPERS и Joint Research Centre
(Съвместния изследователски център) към ЕК. Тя представи накратко и основните
предизвикателства, проблеми и ограничения пред УО на ОП НОИР.
Бяха направени изказвания на председателя на Синдиката на българските учители (СБУ) към
Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) д.ик.н. Янка Такева,
представителя на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) доц. Борислав
Великов, представителя на Съюза за стопанска инициатива (ССИ) д-р Иво Костов,
представителите на ЕК г-жа Сандрин де Бугеномс и г-н Аурелио Сесилио, 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, главния директор на ГДВ на ИА ОПНОИР г-жа
Стефка Малиновска и изпълнителния директор на ИА ОПНОИР г-н Кирил Гератлиев.
Проведе се дискусия относно прозрачното изразходване на средства; възрастовите ограничения
за учителите по процедурата „Квалификация на педагогическите специалисти“; твърде кратките
срокове за регистриране в платформата по процеудурата; възможностите за наддоговаряне;
сключването на договори със следващите по ред в списъка с резервните проектни предложения
по процедурата за изграждане на Центрове за компетентност (ЦК); финансовата устойчивост на
Центровете за върхови постижения (ЦВП) и ЦК по време на проектите и след края им;
ограничения брой научни експерти в страната; ограничения брой часове за допълнително
натоварване чрез работа по проекти; възможността за създаване на публичен електронен
поименен регистър на сайта на ИА ОПНОИР, в който да са включени всички участници в
научните и ръководните екипи по ПО1; защитата на личните данни; публичността на
материалите за КН; процеса на одобряване на проекти по „Интегрирани мерки за подобряване
достъпа до образование“; динамиката на индикатора за неграмотни или слабограмотни лица над
16 г. включени в курсове за ограмотяване и усвояване на учебно съдържание по процедурата
„Ограмотяване на възрастни“, забавянето на избора на изпълнител на обществена поръчка и
необходимостта от адаптирането на учебните програми; разработването на системни проекти и
процедури базирани на конкурентен подбор; постигането на синергия с други програми на ЕС;
постижимостта на индикаторите включени в рамката за изпълнение по ПО1 и вземането на
решение за преразпределяне на средствата при необходимост.
3.

Представяне, обсъждане и вземане на решение за одобрение на Проект на
Индикативна годишна работна програма на ОП НОИР за 2019 г.

Г-н Иван Попов, директор на дирекция ПНО на ИА ОПНОИР, представи информация за
Индикативната годишна работна програма (ИГРП) на ОП НОИР за 2019 г.
Бяха направени изказвания на председателя на СБУ към КНСБ д.ик.н. Янка Такева,
представителя на Българската стопанска камара (БСК) г-жа Светлана Дончева, представителя на
АИКБ доц. Борислав Великов, представителя на ССИ д-р Иво Костов, заместник-министъра на
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образованието и науката г-жа Карина Ангелиева, представителят 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, директора на дирекция ПНО на ИА ОПНОИР г-н
Иван Попов, представителите на ЕК г-жа Сандрин де Бугеномс и г-н Аурелио Сесилио, и
изпълнителния директор на ИА ОПНОИР г-н Кирил Гератлиев.
Проведе се дискусия за индикативния характер на ИГРП; подобрения административен
капацитет на ИА ОПНОИР и МОН; отпадането на операцията за „Адаптиране на системите за
средно професионално и висше образование спрямо изискванията на пазара на труда в
България“; свързването на образованието с националната система за оценка на компетенциите
и с изискванията на пазара на труда; невъзможността за финансиране на проекти, които не
допринасят като дейности и индикатори за изпълнението на ОП НОИР; предложените
индикативни дейности в операцията „Професионално образование за успешна реализация на
пазара на труда на регионално ниво“, така че да доведат до изпълнение на индикатори от
оперативната програма; възможността за разработване на процедурата по-скоро на
браншово/секторно равнище вместо на регионално равнище; недостига на персонал като
заплаха за конкурентоспособността в отделни икономически сектори; други препоръки за
подобряване на операцията на етап разработване на критериите по отношение на допустимите
кандидати и партньорството, допустимите дейности, вида на процедурата; прозрачността и
насочеността на операцията „Допълваща подкрепа за български научни организации с
одобрени проекти по програма Хоризонт 2020 – WIDESPREAD-Teaming, Фаза 2“;
постигането на синергия с програма „Хоризонт 2020“ въз основа на изменението на ОП НОИР;
ниския процент на успеваемост на кандидати от България по програмата „Хоризонт 2020“;
обосновката за отпадането на операцията „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше
образование – Фаза 1“, доколко тя е необходима и размера на бюджета ѝ; партньорството по
операция „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в
мултикултурна среда“ и размера на бюджета ѝ, броя на обучените учители по тази процедура в
сравнение с операцията „Квалификация на педагогическите специалисти“; ключовата роля на
тематичните работни групи (ТРГ) при разписването на допустимите дейности, кандидати и
партньори; ролята на КН и разграничаване на елементите, подлежащи на гласуване и
предоставените за информация на членовете на КН – например не е в правомощията на КН да
взема решения за размера на бюджета на дадена операция; нивото на подробност на ИГРП;
опростяването на правилата за следващия програмен период и да не се залагат по-стриктни
правила от предвидените от ЕК.
Бяха направени и следните конкретни предложения:
 Да се намали бюджета на процедура „Допълваща подкрепа за български научни
организации с одобрени проекти по програма Хоризонт 2020 – WIDESPREAD-Teaming,
Фаза 2“ по ПО1 от 92 милиона на 60 милиона лева (предложение от страна на УО);
 Да се премахне от ИГРП за 2019 г. процедура „Интегрирани мерки за подобряване
достъпа до образование“ поради прехвърлянето ѝ с писмена процедура в ИГРП за 2018 г.
(предложение от страна на УО);
 По отношение на процедури „Професионално образование за успешна реализация на
пазара на труда на регионално ниво“ и „Усъвършенстване на системата на висшето
образование в съответствие с изискванията на пазара на труда“ по ПО2 да се въведе
възможност за предварителен подбор на концепции за проектни предложения съгласно
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чл. 31 от ЗУСЕСИФ в колона „Начин на провеждане на процедурата“ съгласно чл. 2 от
ПМС № 162/2016 г. и конкретните параметри на процедурата, които се заложат в
методологията и критериите за избор на операции да бъдат разработени и предварително
обсъдени в рамките на съответните тематични работни групи (предложение от страна на
УО);
 Да се включат училищата като партньори по операция „Повишаване на капацитета на
педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“ по ПО3 (предложение от
страна на представителите на КНСБ);
 Да отпадне процедура „Допълваща подкрепа за български научни организации с
одобрени проекти по програма Хоризонт 2020 – WIDESPREAD-Teaming, Фаза 2“
(предложение от страна на представителя на ССИ);
 Да се заложи отново процедура „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше
образование – Фаза 1“ като се увеличи бюджета ѝ (предложение от страна на
представителя на групата ЮЛНЦ за ОПД, работещи в сферата на социалното включване
и интеграцията на малцинствени етнически групи и на маргинализирани групи);
 Да се увеличи бюджета на „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти
за работа в мултикултурна среда“ (предложение от страна на представителя на групата
ЮЛНЦ за ОПД, работещи в сферата на социалното включване и интеграцията на
малцинствени етнически групи и на маргинализирани групи).
Индикативната годишна работна програма на ОП НОИР за 2019 г. беше подложена на
гласуване с предложенията за промени на УО и на представителя на КНСБ, и приета с 1
глас „против“ от представителя на ССИ д-р Иво Костов и 2 гласа „въздържал се“ –
представителя на ЮЛНЦ за ОПД, работещи в сферата на социалното включване и
интеграцията на малцинствени етнически групи и на маргинализирани групи г-н Деян
Колев и представителя на БСК г-жа Светлана Дончева.
4.

Представяне, обсъждане и вземане на решение за одобрение на методология и
критерии за подбор на операция „Допълваща подкрепа за български научни
организации с одобрени проекти по програма Хоризонт 2020 – WIDESPREADTeaming, Фаза 2“ (СЦ 2 на ПО 1)

Г-жа Мая Нинова, държавен експерт в дирекция ПНО на ИА ОПНОИР, представи
методологията и критериите за подбор на операция „Допълваща подкрепа за български научни
организации с одобрени проекти по програма Хоризонт 2020 – WIDESPREAD-Teaming, Фаза 2“
по Специфична цел 2 на Приоритетна ос 1. Г-жа Нинова посочи, че при процедурата за Ранен
контакт по реда на чл. 5, т. 1 и чл. 6, ал. 1 от Наредба № 4 от 22.07.2016 г. за съгласуване с
Министерството на финансите (МФ) на операции, при които трябва да се прецени
приложимостта на правилата за държавни помощи е получено становище от МФ за съгласуване
на критериите и методологията, но се предлага на УО да обърне внимание на поставеното в
операцията условие научните организации да бъдат регистрирани на територията на Република
България, като то е свързано с приложимостта на Регламент (ЕС) № 651/2014 г. В тази връзка
УО предложи кратки редакции в частите „Допустими бенефициенти“ и „Изисквания към
бенефициентите“, като отпадне условието „регистрирани на територията на Република
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България“ и се добави следното изречение: „По настоящата операция няма да бъдат допустими
за финансиране дейности и разходи, извършени от чуждестранни организации“.
Бяха направени изказвания на представителя на ЕК г-н Аурелио Сесилио, представителя на ССИ
д-р Иво Костов, изпълнителния директор на ИА ОПНОИР г-н Кирил Гератлиев и директора на
дирекция ПНО на ИА ОПНОИР г-н Иван Попов.
Проведе се дискусия относно прозрачността на операцията; дублирането на финансиране с
операциите за ЦК и ЦВП; необходимостта от подобряването на научноизследователската
инфраструктура и на други научноизследователски организации съгласно Националната пътна
карта за научноизследователска инфраструктура; финансовата устойчивост на проектите по
подпрограма Teaming и наличието на допълващи финансови инструменти; постигането на
синергия между Програма „Хоризонт 2020“ и ЕСИФ; кандидатстването на български научни
организации по бъдещата програма „Хоризонт Европа“; изискването за съфинансиране в
зависимост от приложимия режим на държавна помощ.
Бяха направени и следните допълнителни конкретни предложения:
 Да се следи за демаркация по отношение на допустимите по Програма „Хоризонт 2020“
разходи за амортизация на оборудване, инфраструктура или други активи (предложение
от страна на представителя на ЕК);
 Да се коригират целевите стойности на индикаторите, в съответствие с бюджета на
операцията и максималния размер на помощта (предложение от страна на представителя
на ЕК);
 Намаляване на максималния размер на помощта от 30 на 10 млн. лева на проект
(предложение от страна на представителя на ССИ).
Методологията и критериите за подбор на операция „Допълваща подкрепа за български
научни организации с одобрени проекти по програма Хоризонт 2020 – WIDESPREADTeaming, Фаза 2“ бяха подложени на гласуване с предложенията за изменение от УО въз
основа на становището на МФ и от представителя на ЕК, и приети с 1 глас „против“ от
представителя на ССИ д-р Иво Костов.
5.

Представяне на информация за изпълнение на Годишен план за действие за мерки
по информиране и комуникация на ОП НОИР за 2018 г. Представяне, обсъждане и
вземане на решение за одобрение на Годишен план за действие за мерки по
информиране и комуникация на ОП НОИР за 2019 г. в изпълнение на
Националната комуникационна стратегия 2014 – 2020 г.

Г-жа Мария Дузова, директор на дирекция АУ представи информация за изпълнението на
Годишния план за действие за мерките по информиране и комуникация на ОП НОИР за 2018 г.,
както и за Годишния план за действие за мерки по информиране и комуникация на ОП НОИР за
2019 г. в изпълнение на Националната комуникационна стратегия 2014 – 2020 г. Г-жа Дузова
обърна внимание, че предстои и обновяване на визията на интернет страницата на УО.
Годишният план за действие за мерки по информиране и комуникация на ОП НОИР за
2019 г. в изпълнение на Националната комуникационна стратегия 2014 – 2020 г. беше
подложен на гласуване и приет с общо съгласие.
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6.

Представяне, обсъждане и вземане на решение за одобрение на План за оценка на
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020
(изменение)

Г-н Иван Попов, директор на дирекция ПНО на ИА ОПНОИР, представи предложение за
изменение на Плана за оценка на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен
растеж“ 2014 – 2020. Той описа накратко оценките включени в актуализирания План и темите
включени в средносрочната оценка. Г-н Попов допълни, че Планът за оценка е изпратен в
Постоянната междуведомствена работна група за оценка на ЕСИФ и са получени предложения и
коментари от страна на дирекция „Централно координационно звено“ (ЦКЗ) на
Администрацията на Министерски съвет (АМС).
Те включват, както следва:
 Препоръка за прецизирането на наименованието на предварителната оценка на
оперативната програма за наука и образование за новия програмен период – г-н Попов
уточни, че ще бъде добавена бележка под черта „в зависимост от предстоящо национално
решение за управление на средствата от ЕС за период 2021 – 2027“;
 Препоръка за стартирането на Средносрочната оценка малко по-рано с цел използването
на резултатите от оценката за Годишния доклад за изпълнение (ГДИ) – г-н Попов уточни,
че обществената поръчка за тази оценка ще бъде разделена на отделни тематични оценки,
по които ще бъдат представяни поетапно отделни доклади, като първият доклад следва
да бъде предоставен преди изпращането на ГДИ. Така наличните анализи от оценката ще
се използват при отчитането на резултатите.
Бяха направени изказвания от представителя на Националния съвет за сътрудничество по
етническите и интеграционните въпроси г-жа Ахавни Топакбашиян и представителя на ЕК г-жа
Сандрин де Бугеномс.
Проведе се кратка дискусия относно добавянето на референтни документи като общински
планове за интегриране на ромите и Националната стратегия на Република България за
интегриране на ромите при разработването съответно на тематичната Оценка на регионалното
разпределение на проектите по програмата (част от Средносрочната оценка на ОПНОИР) и на
Оценката на изпълнението на хоризонталните принципи и образователната интеграция на деца и
ученици от етническите малцинства и лица търсещи и/или получили международна закрила (ПО
2 и 3); избягването на съвпадението на оценките с информацията получена от одитите;
провеждането на съответната оценка в подходящия период; насочването при Средносрочната
оценка към основните процедури или основния аспект и въздействие върху целевите групи,
където е необходима обратна връзка.
Планът за оценка на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“
2014 – 2020 беше подложен на гласуване, като са взети предвид предложенията и
коментарите от дирекция ЦКЗ на АМС, и беше приет с общо съгласие.
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Други въпроси
Бяха направени изказвания от 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, представителя на групата ЮЛНЦ за ОПД, работещи в сферата на
младежта г-жа Лилия Еленкова и представителя на ЕК г-жа Сандрин де Бугеномс.
Проведе се кратка дискусия относно опростяването на административната тежест за
бенефициентите по ОП НОИР; назначаването на лица ангажирани по проектите на трудови или
граждански договори; необходимостта от посочване на номера и името на проекта в част от
разходооправдателните документи; включването на нови приложения в Ръководството за
изпълнение на договори/заповеди за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПО2 и
3; залагането на изисквания, които не са задължителни според ЕК; разплащанията по банков
път; включването на опростени разходи по новите операции; насочването на фокуса към
резултатите по проектите; стартирането на подготовката за следващия програмен период;
междукултурната работа; новоприетата Европейска младежка стратегия, насочена към
младежката работа, свободното време на младите хора и развитие на ключовите
компетентности.
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-жа Сандрин де Бугеномс от ЕК заяви, че УО на ОП НОИР положи доста усилия през
последните 2 години, особено по отношение на автоматичната отмяна на бюджетен ангажимент.
Тя подчерта, че е изключително важно да стартират бързо одобрените по-рано през 2018 г.
операции, като политикоправещите звена с подкрепата на дирекция УИП на МОН следва да
работят в много тясно сътрудничество с УО за разработването и прецизирането на процедурите.
Ключова роля при разработването на операциите имат и участниците в КН и ТРГ. Г-жа де
Бугеномс заяви, че е важно да се постигат конкретни резултати, и да се предизвикат ефективни
промени в системата, така че образователната система да обхваща всички деца и ученици и да
гарантира, че те са придобили основните способности и могат да допринесат към обществото и
да се спасят от бедността.
Председателят на КН посочи, че през януари ще стартира провеждане на заседания на
Тематичните работни групи. Той благодари на участниците в заседанието на КН, а също и на
служителите на ИА ОПНОИР за организирането на пет събития в периода 26-30 ноември 2018 г.
(периодична среща за ПО1, Годишна среща за преглед, заседанието на КН, посещения на място
на проекти по ЕФРР и ЕСФ), и пожела на всички успешна работа.
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Р Е Ш Е Н И Я:
1. КН прие дневния ред на Десетото заседание на КН на ОП НОИР.
2. КН прие предложената Индикативна годишна работна програма, в което са отразени
предложенията направени от УО и представителя на КНСБ.
3. КН прие предложените методология и критерии за подбор на операция „Допълваща
подкрепа за български научни организации с одобрени проекти по програма Хоризонт
2020 – WIDESPREAD-Teaming, Фаза 2“, в което са отразени направените предложения от
УО (въз основа на становището на МФ) и ЕК.
4. КН прие предложения Годишен план за действие за мерки по информиране и
комуникация на ОП НОИР за 2019 г. в изпълнение на Националната комуникационна
стратегия 2014 – 2020 г.
5. КН прие предложението за изменение на План за оценка на Оперативна програма „Наука
и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., в което са взети предвид
получените предложения и коментари от дирекция ЦКЗ на АМС.
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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 икономиката

Велина Попова

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

Надя Зарева

УО на Оперативна програма „Добро управление“
2014 – 2020
Министерство на земеделието, храните и горите

Красимира Данкова

УО на Програма за морско дело и рибарство 2014 –
2020
УО на Програма за развитие на селските райони Елена Хаджиниколова
2014 – 2020
Донка Йорданова
Изпълнителна агенция „Наука и образование за Иван Попов
интелигентен растеж“
Цветан Спасов
УО на Оперативна програма „Наука и образование
за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.
Стефка Пилева-Малиновска
Иван Илков
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

Валентина Стоянова
на
Добринка Кръстева
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Институция/ организация/програма

Представител

Дирекция „Централно координационно звено“

Елена Минчева

Министерство на финансите

Димитрина Йорданова

Дирекция „Държавни помощи и реален сектор“
Министерство на финансите

Калоян Стойчев

Дирекция „Икономическа и финансова политика“
Национален съвет за сътрудничество по етническите Ахавни Топакбашиян
и интеграционните въпроси
Национален статистически институт

Елена Цанкова

Министерство на образованието и науката

Карина Ангелиева

Министерство на културата

д-р Силва Налбантян-Хачерян

Министерство на младежта и спорта

Веселина Георгиева

Държавна агенция за закрила на детето

Радиона Никова

Българска академия на науките

доц. д-р Нели Косева

Селскостопанска академия

д-р Евгения Ачкаканова

Център за оценяване в предучилищното и
училищното образование

Неда Кристанова

Център за образователна интеграция на децата и
учениците от етническите малцинства

Нирен Хасанова

Национален център за повишаване на
квалификацията на педагогическите специалисти

Маргарита Мишева

Център за развитие на човешките ресурси

Петьо Кънев
Ясен Спасов

Регионален съвет за развитие – Северозападен район Георги Терзийски
Регионален съвет за развитие – район Северен
централен

проф. д-р Любомира Попова
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Институция/ организация/програма

Представител

Регионален съвет за развитие – район Североизточен проф. Стефан Желев
Конфедерация на работодателите и индустриалците
в България

Иван Захариев

Българска търговско-промишлена палата

Беата Папазова

Асоциация на индустриалния капитал в България

доц. Борислав Великов

Българска стопанска камара

Светлана Дончева

Съюз за стопанска инициатива

Иво Костов

Конфедерация на независимите синдикати в
България

д.ик.н. Янка Такева

Конфедерация на труда „Подкрепа“

Валери Апостолов
Юлиян Петров

Представител на академичната общност

Група юридически лица с нестопанска цел
общественополезна дейност, работещи в сферата
социалното
включване
и
интеграцията
малцинствени
етнически
групи
и
маргинализирани групи

проф. д-р Мая Игнатова

за Деян Колев
на
на
на

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

Стоян Павлов

Група ЮЛНЦ за ОПД, работещи в сферата на
младежта

Лилия Еленкова
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Наблюдатели с право на съвещателен глас
Институция/ организация/програма

Представител

Изпълнителна агенция „Одит на средствата от
Европейския съюз“

Христо Парашкевов

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

Сертифициращия орган по програмата,
съфинансирана от Европейския фонд за морско дело
и рибарство

инж. Траян Делиагов

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

Сандрин де Бугеномс
Дора Крумова
Калоян Колев

Генерална дирекция „Регионална и урбанистична
политика“, Европейска комисия

Аурелио Сесилио
Елизабет Киркорова
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