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КН.НОИР.З.11.3.290519 – проект
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.
беше одобрена официално от Европейската комисия (ЕК) на 19 февруари 2015 г. с Решение
С(2015)1011 и изменена с Решение № C(2018)8169 от 04.12.2018 г. на ЕК.
Финансова информация за ОПНОИР (в лева)
Бюджет на
ОП
Приоритетна ос 1
Приоритетна ос 2
Приоритетна ос 3
Приоритетна ос 4
Общо

Бюджет на
обявени
процедури

Договорени
средства

Реално
изплатени
средства

Верифицира
ни средства

Сертифицир
ани средства

460 014 274,92

350 000 000,00

326 775 847,93

60 616 133,71

0

0

504 628 347,31

385 611 000,00

214 015 351,81

181 672 839,22

166 945 187,64

165 884 760,12

252 030 055,12

200 153 634,80

75 551 962,14

49 138 653,94

42 653 920,91

33 080 939,74

54 710 872,65

54 710 872,08

23 969 206,30

8 544 210,85

3 773 614,81

1 827 563,78

1 271 383 550,00

990 475 506,88

640 312 368,18

299 971 837,72

213 372 723,36

200 793 263,64

Финансова информация за ОПНОИР (като дял от бюджета на ОПНОИР)

Приоритетна ос 1
Приоритетна ос 2
Приоритетна ос 3
Приоритетна ос 4
Общо

Разпределен Бюджет на
Договорени Реално
Верифицира Сертифицир
ие на
обявени
средства
изплатени
ни средства
ани средства
бюджета на
процедури
средства
ОП
36%
76%
71%
13%
0%
0%
40%
76%
42%
36%
33%
33%
20%
79%
30%
19%
17%
13%
4%
100%
44%
16%
7%
3%
100%
78%
50%
24%
17%
16%

През 2018 г. са проведени три заседания на създадения със заповед на министъра
на образованието и науката Комитета за наблюдение (КН) на Оперативна програма
„Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. (ОП НОИР) и 6 писмени
процедури за неприсъствено вземане на решения. На тях са обсъдени и приети 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.;

•

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“;
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•

Годишен план за действие за мерки по информиране и комуникация на
ОПНОИР за 2019 г. в изпълнение на Националната комуникационна
стратегия;

•

ИГРП на ОПНОИР за 2019 г.;

•

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.

В резултат на дейността на УО през 2018 г. са публикувани Условия за
кандидатстване и документите към тях по операции „Квалификация на педагогическите
специалисти“ с бюджет 20 млн. лв. и „Подкрепа за успех“ с бюджет 130 млн. лв. по ПО2,
и „Активно приобщаване в системата на 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. по ПО3.
През м. октомври 2016 г. е проведена одитна мисия № REGC214BG0033 на ГД
„Регионална и урбанистична политика“ и ГД „Трудова заетост, социални въпроси и
приобщаване“ от страна на ЕК. В предварителния доклад на одитната мисия са
констатирани някои слабости и проблеми в управлението и изпълнението на ОПНОИР.
За преодоляване на посочените слабости, УО разработи оперативен План за действие,
който беше одобрен с Протоколно решение на Министерски съвет от 26.04.2017 г.
Въз основа на окончателен одитен доклад от 03.08.2018 г. от горепосочената
одитна мисия на ЕК, с който са приети за изпълнени препоръките по констатациите от
предварителния одитен доклад и последните са затворени е разрешено сертифицирането
на средства по ОПНОИР.
Общо от началото на програмния период (2014 – 2018 г.) договорените средства
са в размер на 640 312 368,18 лв., което представлява 50% от целия бюджет на ОПНОИР.
През 2018 г. по процедури BG05M2OP001-1.001 и BG05M2OP001-1.002 са
сключени общо 13 договора за предоставяне на БФП, от които към 31.12.2018 г. в процес
на изпълнение са 12 броя на обща стойност 326 775 847,93 лв.
Процедура

BG05M2OP001-2.008

„Квалификация

на

педагогическите

специалисти – Фаза 1“ е прекратена. На нейно място е обявена процедура за директно
предоставяне BG05M2OP001-2.010 „Квалификация на педагогическите специалисти“,
като по нея е сключен договор на стойност 19 911 123 лв.
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Общата стойност на платените средства от началото на програмния период е
299 971 837,72 лв., което представлява 24% от целия бюджет на ОПНОИР.
Сред основните постигнати резултати от изпълнението на ОП НОИР могат да
бъдат посочени над 451 000 ученици включени в различни форми на извънкласни
дейности; над 107 000 ученици включени в различни дейности по кариерно ориентиране
в изградените 28 центъра за кариерно ориентиране; над 46 000 студенти включени в
практическо обучение в реална работна среда; над 41 000 студенти по приоритетни
специалности са получили стипендии и специални стипендии; над 12 000 ПС до 54 г.
възраст са включени в програми за повишаване на квалификацията по ОП; 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.
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