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ОПИСАНИЕ НА ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Откриване на заседанието
Единадесетото 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. (ОПНОИР) и председател на Комитета за
наблюдение (КН) на ОПНОИР.
Председателят на КН на ОПНОИР приветства членовете и наблюдателите на КН на ОПНОИР,
представи наблюдателите от Европейската комисия (ЕК) и предостави думата на заместникминистъра на образованието и науката г-жа Карина Ангелиева за встъпителни думи. Тя също
приветства участниците в заседанието, като изброи някои от събитията, които се случиха след
последното заседание на КН на ОПНОИР – през декември 2018 г. ЕК одобри изменението на
ОПНОИР; стартираха три ключови системни проекти с бюджет над 230 млн. лв. („Активно
приобщаване в системата на предучилищното образование“, „Квалификация на педагогическите
специалисти“ и „Подкрепа за успех“); подаден е проектът по процедура „Образование за
утрешния ден“. Г-жа Ангелиева заяви, че тази година ще бъде акцентирано върху по-адекватна
връзка на образованието с нуждите на пазара на труда чрез операции „Студентски практики 2“,
„Подкрепа за дуалната система на обучение“ и „Усъвършенстване на системата на висшето
образование в съответствие с изискванията на пазара на труда“. Тя подчерта, че се предприемат
мерки за доброто и своевременно реализиране на целите по сключените 13 договора по проектите
за изграждане и развитие на Центровете за върхови постижения (ЦВП) и Центровете за
компетентност (ЦК) по Приоритетна ос (ПО) 1, и да не се стига до забавяне на изпълнението или
спиране на средствата по Програмата. Наскоро е обявена и процедурата „Допълваща подкрепа за
научни организации с одобрени проекти по рамкова програма Хоризонт 2020, конкурс
WIDESPREAD-TEAMING, Фаза 2“. Г-жа Ангелиева сподели, че въпреки всички предприети
мерки и усилия, е налице забавяне в изпълнението на индикаторите по ПО1, което ще доведе до
реалокирането на резерва за изпълнение по ПО1, и е важно този резерв да не се загуби за
ОПНОИР, като с тези средства се реализират други добри инициативи. Тя припомни, че са
обявени нови образователни и научни национални програми и предстои да бъдат одобрени още
три научни програми, като така ресурсът за наука и образование нараства значително. Заместникминистър Ангелиева обърна внимание, че вече има Решение на Министерски съвет за одобряване
на списък с програми и водещи ведомства за разработването им за следващия програмен период,
в което е включена и програма за наука и образование.
Ръководителят на УО на ОПНОИР припомни, че няма верифицирани и сертифицирани средства
по ПО1 през първите пет години от настоящия програмен период. Той подчерта, че това заседание
е най-важното с оглед на необходимостта от наддоговаряне по Програмата и реалокация на
средствата от резерва за изпълнение по ПО1, част от оставащия свободен ресурс ще бъде насочен
към процедури на конкурентен подбор. Той заяви, че след крайния срок за подаване на бележки
по материалите са получени коментари, като УО е изпратил обобщение до членовете на КН, и
призова членовете на КН да спазват крайния срок за предоставяне на бележки, така както УО
спазва срока изпращане на материали за заседанието.
Председателят на КН предостави думата на представителите от ЕК за встъпителни изказвания.
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Г-жа Сандрин де Бугеномс от Генерална дирекция (ГД) „Трудова заетост, социални въпроси и
приобщаване“ на ЕК заяви, че на това заседание на Комитета за наблюдение чрез Годишния
доклад за изпълнение (ГДИ) на ОПНОИР за 2018 г. се прави оценка на постиженията до момента,
но също така и с какво качество са изпълнени дейностите, и как може по най-добрия начин да се
гарантира, че тези цели са действително постигнати. Г-жа де Бугеномс изказа благодарност за
усилията на УО, Министерството на образованието и науката (МОН), на политикоправещите
звена и заинтересованите страни за идентифицирането на ключовите области. Тя припомни, че за
момента само 1% от учениците в професионалните училища участват в програма за дуално
обучение, докато в други страни има практически обучителен компонент, който е напълно
интегриран и отговаря на нуждите на пазара на труда. Едва половината от необходимите кадри се
обучават в професионални училища и трябва да се положат максимални усилия за преодоляване
на недостига на кадри и несъответствието на уменията. Висшето образование също трябва да
отговори на нуждите на пазара труда. Предстои ЕК да обяви специфичните за България
препоръки, като ще положи максимални усилия да предложи устойчив прогрес в тази област за
България и да идентифицира най-важните фактори за това как да се повиши включването на групи
от населението в икономическия и социалния живот и как да се намали бедността на населението.
Г-жа де Бугеномс изрази надежда, че на заседанието ще има оживена дискусия, която ще
подпомогне добрите резултати, и прагматичните предложения и мнения са добре дошли.
Г-н Аурелио Сесилио от ГД „Регионална и урбанистична политика“ на ЕК приветства
участниците в заседанието на КН на ОПНОИР и посочи, че ЕК работи в тясно сътрудничество с
УО по отношение на ПО1 и увеличава капацитета на бенефициентите по тази ос на ОПНОИР чрез
инструменти като „Интеррег Европа“, Съвместния изследователски център към ЕК и неговия
Център за компетентност за технологичен трансфер. Докладът за България в рамките на
Европейския семестър съдържа приоритетите за инвестиции от инструментите за кохезионна
политика през следващата година. След формалното приемане на бюджетната рамка ще започнат
формални дискусии за приемане на отделните инструменти в широко представителство с
активното участие на представителите на секторите за образование и научни изследвания. За
ускоряване на процеса на конвергенция е необходимо да бъде насърчена икономика, която
гарантира не само увеличен растеж, но и солидарност и равнопоставеност, и допринася за
премахването на вътрешните социални и териториални различия. Той също изказа надеждата си
Единадесетото заседание на КН на ОПНОИР да бъде оживено с дискусии и заяви, че разчита на
силно участие в подготовката на следващия програмен период.
Председателят на КН обяви, че на заседанието на КН е налице необходимият кворум
(регистрирали са се 45 членове с право на глас от общо 57) и може за се пристъпи към гласуване.
1.

Проект на дневен ред

Председателят на КН на ОПНОИР 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. и дейността на Управляващия
орган. Информация за проведени писмени процедури през м. декември 2018 г. и 2019
г.
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Г-жа Стефка Малиновска, главен директор на главна дирекция „Верификация“ (ГДВ) на ИА
ОПНОИР, представи информация за напредъка по изпълнението на ОПНОИР и дейността на УО,
информация за проведените писмени процедури през м. декември 2018 г. и 2019 г. информация
за техническото и финансовото изпълнение на ОПНОИР, информация за предприетите мерки за
ускоряване на изпълнението по ПО1, включително чрез инструменти като Interreg Europe, Taiex
Peer 2 Peer, JASPERS и Joint Research Centre (Съвместния изследователски център) към ЕК,
информация за напредъка по рамката за изпълнение на ОПНОИР, информация за извършените
одити, както и за съдебните дела по проектни предложения подадени по Приоритетна ос 1.
3.

Обсъждане и вземане на решение за одобрение на Годишен доклад за изпълнение на
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.
за 2018 г.

Г-н Иван Попов, директор на дирекция „Програмиране, наблюдение и оценка“ (ПНО) на ИА
ОПНОИР, представи информация за Годишния доклад за изпълнение на Оперативна програма
„Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. за 2018 г.
Бяха направени изказвания по т. 2 и 3 от дневния ред на председателя на Синдиката на
българските учители (СБУ) към Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ)
д.ик.н. Янка Такева, представителя на Съюза за стопанска инициатива (ССИ) д-р Иво Костов,
директора на дирекция ПНО г-н Иван Попов, представителя на дирекция „Централно
координационно звено“ (ЦКЗ) към Администрацията на Министерски съвет (АМС) г-жа
Добринка Кръстева, представителя на Националното сдружение на общините в Република
България г-н Златко Живков, 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,
представителя на ЕК г-жа Сандрин де Бугеномс и изпълнителния директор на ИА ОПНОИР г-н
Кирил Гератлиев.
Проведе се дискусия относно изпълнението на процедурите „Квалификация на педагогическите
специалисти“, „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“,
„Студентски практики – Фаза 1“; промените в Закона за социалното подпомагане (ЗСП) и
планираното изменение на правилника за прилагането на ЗСП; мотивацията за включване на
представители на маргинализираните групи в образователния процес; политиките за дуалното
професионално образование; повишаването на популяризирането и информираността за
изпълнението на ОПНОИР на обществото като цяло и на отделните целеви групи и
заинтересовани страни; допустимостта на училищата включени в интегрираната процедура по
ОПНОИР и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 за участие в
процедура „Подкрепа за успех“ и разграничението на дейностите и целевите групи по двете
процедури; възможностите за покриване на таксите за детски градини и възможностите за
компенсиране на общините, които са премахнали тези такси; постигането на баланс между
процедурите на конкурентен подбор и процедурите чрез директно предоставяне в зависимост от
спецификите на съответните операции; закриването на Тематичните работни групи (ТРГ) и
Подкомитета „Научни изследвания и технологично развитие“ по ПО1 и евентуалното
структуриране на нови по-фокусирани подкомитети, в зависимост от нуждите, обхвата и
представителността на различните заинтересовани страни в тези подкомитети и практиките на
други УО в тази връзка; продължителността на заседанията на КН на ОПНОИР и провеждането
на заседанията извън София; образеца на ГДИ и попълването му в системата на ЕК SFC2014;
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анализите, включени в ГДИ; загубата на част от средствата за наука по ПО1 на ОПНОИР;
аргументите за прехвърлянето на резерва конкретно в ПО2, а не в ПО3 или в друга оперативна
програма; приоритизирането на области от ОПНОИР; начина на планиране на операции по
ОПНОИР; неизпълнението на индикаторите от рамката за изпълнение по ПО1 на ОПНОИР и
предприетите мерки за избягване на неизпълнението и преодоляване на трудностите;
изпълнението на индикаторите от рамката за изпълнение по ПО2 и 3 на ОПНОИР, и
свръхизпълнението на част от тях; аргументите за финансиране на операция в подкрепа на
достъпа на уязвими групи до висше образование и присъствието или изключването ѝ в различните
варианти на Индикативната годишна работна програма (ИГРП) за 2019 г.; разполагаемите
средства по ПО2; увеличаването на бюджета по процедурата „Подкрепа за дуалната система на
обучение“, начина на изчислението му и осигуряването на административен капацитет за
управлението на този увеличен ресурс, дейностите, показателите, финансовата обосновка по
специалности, броя на учебните заведения, броя на секторите, търговските дружества, участващи
в дуалното обучение, промяната на допустимите кандидати и партньори, участието на
национално представените организации на работодателите като асоциирани партньори,
изготвянето на сравнителен анализ за организирането на подобни операции в други страни –
членки на ЕС като например Финландия; начина на изчисляване на бюджета на процедурата
„Студентски практики 2“, наличния финансов ресурс за финансиране на процедурата,
верифицираните средства и постигнатите индикатори по Фаза 1 на процедурата; участието на
национално представените работодателски организации в допълнителни разисквания;
възможността за сформиране на секторни работни групи; разработването на нова програма за
наука и образование за следващия програмен период; сроковете за представяне на материалите за
заседанието и коментарите по тях; коментиране по същността на точките, продължителността на
изказванията и възможностите за ограничаването им подобно на установените практики в други
работни групи и комитети и необходимостта от изменение на Вътрешните правила на КН на
ОПНОИР в тази връзка; спазването на времевите ограничения заложени в дневния ред;
функциите и компетентностите на КН и УО; обвързването между проблемите в науката и
средното образование; напредъка в изпълнението на ОПНОИР, предстоящото обявяване на
планираните операции; извличането на поуки за в бъдеще; осигуряването на синергия с
разработените политики; възможността за представяне на следващо заседание на КН на ключови
констатации от одити и предложения за подобрение.
Председателят на КН на ОПНОИР г-н Гератлиев представи предложението на УО за вземане на
решение както следва:
Комитетът за наблюдение приема Годишния доклад за изпълнение на Оперативна програма
„Наука и образование за интелигентен растеж“ като дава мандат на Управляващия орган да
изпрати документа чрез системата SFC2014 и да отрази допълнения и корекции вследствие на
евентуални коментари от страна на Европейската комисия.
Годишният доклад за изпълнение на Оперативна програма „Наука и образование за
интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. за 2018 г. беше подложен на гласуване с предоставянето
на мандат на Управляващия орган да изпрати документа чрез системата SFC2014 и да
отрази допълнения и корекции вследствие на евентуални коментари от страна на ЕК и
приет с 1 глас „против“ от представителя на ССИ д-р Иво Костов.
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4.

Представяне, обсъждане и вземане на решение за наддоговаряне на наличния
финансов ресурс по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен
растеж“ 2014 – 2020 г.

Г-н Цветан Спасов, директор на дирекция „Подбор на проекти и договаряне“ (ППД) на ИА
ОПНОИР представи информация за наличния свободен финансов ресурс по ПО1 и 2 на ОПНОИР.
Г-н Спасов представи предложението на УО за решение за наддоговаряне, както следва:
1. Комитетът за наблюдение на ОПНОИР дава съгласие Управляващият орган на Оперативна
програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ да пристъпи към покана за сключване
на административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проектните
предложения от резервния списък по процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на
центрове за компетентност“ по реда на тяхното класиране и до приключване на наличния
свободен финансов ресурс по Приоритетна ос 1 на програмата в размер на 23 928 374,39.
2. Комитетът за наблюдение:
2.1 Дава съгласие Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за
интелигентен растеж“ да сключва административни договори за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ с бенефициенти по Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“
до 15% над определения бюджет по Приоритетна ос 2 на Оперативната програма.
2.2 Дава съгласие финансовите средства по т. 2.1 да се осигуряват периодично от освободения
финансов ресурс в процеса на договаряне и изпълнение на проектите по Приоритетна ос 2 на
ОПНОИР.
2.3 Дава мандат на Ръководителя на Управляващия орган да инициира процедура по изготвяне на
проект на Решение на Министерския съвет (РМС) за осигуряване със средства от бюджета на
първостепенния разпоредител – Министерство на образованието и науката финансиране на
всички верифицирани разходи за системни операции по Приоритетна ос 2, за които към края на
програмния период не достига финансов ресурс по Приоритетна ос 2 на Оперативната програма.
След изготвянето на проекта на РМС, същият да бъде изпратен за предварително съгласуване в
рамките на Съвета за координация и управление на средствата от Европейския съюз (СКУСЕС).
Г-н Спасов посочи, че след изготвяне на Проекта на решение на Министерския съвет същият ще
бъде изпратен за предварително съгласуване в рамките на СКУСЕС.
Бяха направени изказвания на представителя на ССИ д-р Иво Костов, изпълнителния директор на
ИА ОПНОИР г-н Кирил Гератлиев, директора на дирекция ППД на ИА ОПНОИР г-н Цветан
Спасов, представителя на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) доц.
Борислав Великов, представителя на УО на Оперативна програма „Добро управление“ 2014 –
2020 г-жа Ирена Първанова и представителя на дирекция ЦКЗ към АМС г-жа Добринка Кръстева.
Проведе се дискусия относно редуцирането на бюджета на процедура „Развитие на способностите
на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични
знания, умения и компетентности (Твоят час) – Фаза 1“; финансирането на проекти включени в
резервния списък; осигуряването на финансиране на проекта на Медицински факултет на
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Софийски университет „Св. Климент Охридски“ след постановено решение на Висшия
административен съд за връщане на производството до последния законосъобразен акт,
спазването на процедурата за преразглеждане на оценката на това проектно предложение и
последващата проверка за липса на конфликт на интереси; размера на свободния ресурс по ПО1;
размера на процента наддоговаряне по ПО2; оценката на риска от загуба на средства съгласно
правилото N+3 в перспектива; финансовото обезпечаване на изпълнението на индикаторите по
ОПНОИР; напредъка в стартирането на процедури за обществени поръчки от страна на висшите
училища и институтите на БАН; функциите и компетентността на УО и КН на ОПНОИР;
предварителното информиране на участниците в КН на ОПНОИР за част от предстоящите
промени в ОПНОИР; прехвърлянето на резерва за изпълнение от ПО1 в ПО2.
Решението
1. КН на ОПНОИР дава съгласие УО орган на ОПНОИР да пристъпи към покана за сключване
на административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
проектните предложения от резервния списък по процедура BG05M2OP001-1.002
„Изграждане и развитие на центрове за компетентност“ по реда на тяхното класиране и
до приключване на наличния свободен финансов ресурс по ПО1 на програмата в размер на 23
928 374,39.
2. Комитетът за наблюдение:
2.1. Дава съгласие УО на ОПОНОИР да сключва административни договори за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти по ПО2 „Образование и учене през целия
живот“ до 15% над определения бюджет по ПО2 на Оперативната програма.
2.2. Дава съгласие финансовите средства по т. 2.1 да се осигуряват периодично от
освободения финансов ресурс в процеса на договаряне и изпълнение на проектите по ПО2 на
ОПНОИР.
2.3. Дава мандат на Ръководителя на УО да инициира процедура по изготвяне на проект на
РМС съвет за осигуряване със средства от бюджета на първостепенния разпоредител –
МОН финансиране на всички верифицирани разходи за системни операции по ПО2, за които
към края на програмния период не достига финансов ресурс по ПО2 на Оперативната
програма. След изготвянето на проекта на РМС, същият да бъде изпратен за предварително
съгласуване в рамките на СКУСЕС
беше подложено на гласуване, и беше прието с един глас „въздържал се“ от представителя
на доц. Борислав Великов.
5.

Представяне, обсъждане и вземане на принципно решение по предложение за
прехвърляне на резерва за изпълнение на Приоритетна ос 1 в Приоритетна ос 2 и
изменение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“
2014 – 2020 г.

Г-н Иван Попов, директор на дирекция ПНО на ИА ОПНОИР представи информация за
предложението за прехвърляне на резерва за изпълнение на Приоритетна ос 1 в Приоритетна ос 2
и изменение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020
г.
Бяха направени изказвания на изпълнителния директор на ИА ОПНОИР г-н Кирил Гератлиев,
представителя на АИКБ доц. Борислав Великов, представителя на Съвета на ректорите на
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висшите училища в България проф. д-р инж. Емил Михайлов, представителя на ЕК г-н Аурелио
Сесилио и заместник-министъра на образованието и науката г-жа Карина Ангелиева.
Проведе се дискусия относно причините за прехвърляне на финансов ресурс от ПО1 към ПО2 на
ОПНОИР; нормативната уредба за това прехвърляне; аргументите за прехвърляне в ПО2, а не в
ПО3 или в друга ОП; отразяването на принципното решение в планираното изменение на
ОПНОИР; разработването на Стратегия за образованието до 2035 г.; възможностите за обсъждане
на темите свързани с образование и наука и на други форуми и работни срещи; възможностите за
финансиране на научните изследвания и научната инфраструктура чрез други източници.
Председателят на КН на ОПНОИР г-н Гератлиев представи предложението на УО за вземане на
принципно решение както следва:
1. Комитетът за наблюдение на ОПНОИР взема принципно решение да бъде прехвърлен резервът
за изпълнение на Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, в размер на
14 112 094 евро в Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“.
2. Комитетът за наблюдение на ОПНОИР дава мандат на Управляващия орган да предприеме
необходимите действия за изменение на Оперативната програма и последващото му съгласуване
с КН.
Принципното решение по предложение за прехвърляне на резерва за изпълнение на ПО1 в
размер на 14 112 094 евро в ПО2 и предоставяне на мандат на УО да предприеме
необходимите действия за изменение на ОПНОИР и последващото му съгласуване с КН
беше подложено на гласуване, и беше прието с един глас „въздържал се“ от представителя
на групата ЮЛНЦ за ОПД, работещи в сферата на научно-изследователската и развойната
дейност г-жа Даниела Чонкова.
6.

Представяне, обсъждане и вземане на решение за изменение на Индикативната
годишна работна програма за 2019 г. на Оперативна програма „Наука и
образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

Г-н Иван Попов, директор на дирекция ПНО на ИА ОПНОИР, представи предложените от УО
промени в Индикативната годишна работна програма за 2019 г. на Оперативна програма „Наука
и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. Г-н Попов допълни, че след крайния срок
за изпращане на коментари по материалите за КН на ОПНОИР са получени бележки по ИГРП.
Бяха направени изказвания на изпълнителния директор на ИА ОПНОИР г-н Кирил Гератлиев,
председателя на СБУ към КНСБ д.ик.н. Янка Такева и 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.
Проведе се дискусия относно индикативността на ИГРП; стартирането на обявяването на
процедури чрез директно предоставяне за преодоляване на натрупаното забавяне в резултат на
спирането на плащанията по ОПНОИР от страна на ЕК; анализите на УО за ефективност на
разходите и избиране на подход на финансиране на процедурите – чрез конкурентен подбор или
директно предоставяне; прилагането на модели на дуално обучение, които вече са съществували
в България; демографските проблеми в страната; възрастовата структура на учителите; недостига
на учители в България и Европейския съюз (ЕС) към момента и в перспектива в следващите 8
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години; националната програма „Мотивирани учители“ финансирана от държавния бюджет; броя
на децата и учениците със специални образователни потребности и броя на необходимите
ресурсни учители и учители по природо-математически дисциплини и възможностите за
финансиране на подготовката на такива учители по ОПНОИР; разделяне на операцията
„Подкрепа за приобщаващо образование подкрепа на уязвими групи за достъп до
образование и учене през целия живот“ на две отделни операции на конкурентен подбор –
„Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“ и „Подкрепа на уязвими групи за
ограмотяване и достъп до учене през целия живот“, бюджета, допустимите кандидати и партньори
по предложените разделени операции; насочването от бюрата по труда на безработни лица към
курсовете по ограмотяване; откриването и мотивирането на неактивни лица, които не са
регистрирани в бюрата по труда за участие в курсовете по ограмотяване; готовността за
стартиране на все още необявени процедури, включени в ИГРП няколко последователни години.
Бяха направени и следните допълнителни конкретни предложения:
•

Отделяне на средства в ИГРП за 2019 г. за подготовката на учители по физика, математика,
химия, биология, информатика и ресурсни учители, които ще бъдат необходими за
българската образователна система (предложение от страна на председателя на СБУ към
КНСБ д.ик.н. Янка Такева).

•

Разделяне на операцията „Подкрепа за приобщаващо образование подкрепа на уязвими
групи за достъп до образование и учене през целия живот“ на две отделни операции на
конкурентен подбор – „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“ и
„Подкрепа на уязвими групи за ограмотяване и достъп до учене през целия живот“
(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 г-н Деян Колев).

Ръководителят на УО г-н Гератлиев посочи, че горепосочените предложения следва да бъдат
обсъдени и прецизирани допълнително и тогава ИГРП за 2019 г. ще бъде предложена отново за
изменение. Той предложи ИГРП да бъде гласувана във вида, в който е първоначално предложен
за разглеждане от УО и с предложението на 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 за допълването на конкурентен подбор като начин на
провеждане на процедурата „Подкрепа за приобщаващо образование подкрепа на уязвими групи
за достъп до образование и учене през целия живот“.
Изменението на Индикативната годишна работна програма за 2019 г. на Оперативна
програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. предложено от УО
беше подложено на гласуване, с предложението за допълване на текста „или предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения по чл. 2, т. 1 от
ПМС № 162 от 2016 г.“ в полето „Начин на провеждане на процедурата съгласно чл. 2 от
ПМС № 162 от 2016 г.“ за процедура „Подкрепа за приобщаващо образование подкрепа на
уязвими групи за достъп до образование и учене през целия живот“, и беше прието с общо
съгласие.
7.

Представяне, обсъждане и вземане на решение за одобрение на методология и
критерии за подбор на операция „Студентски практики 2“
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Г-жа Нели Георгиева, държавен експерт в дирекция ПНО представи методологията и критериите
за подбор на операция „Студентски практики 2“.
Бяха направени изказвания на изпълнителния директор на ИА ОПНОИР г-н Кирил Гератлиев,
представителя на АИКБ доц. Борислав Великов, г-жа Нели Георгиева от дирекция ПНО на ИА
ОПНОИР, директора на дирекция „Финанси“ и ръководител на проект „Студентски практики –
Фаза 1“ г-жа Соня Кръстанова, представителя на ССИ д-р Иво Костов, представителя на Съвета
на ректорите на висшите училища в България проф. д-р инж. Емил Михайлов, представителя на
ЕК г-жа Сандрин де Бугеномс и заместник-министъра на образованието и науката г-жа Карина
Ангелиева.
Проведе се дискусия относно ролята и нормативната уредба за академичните наставници и
менторите по процедурата; опита от „Студентски практики – Фаза 1“; измерването на индикатора
за резултат „дял на студентите преминали успешно практическо обучение“; измерването на
ефективността на обучението и успешното му приключване; придобиването на нови знания и
умения чрез операцията и получаването на обратна връзка за това от студентите; проучването и
разпространяването на добри практики в други страни – членки на ЕС като Белгия (провинция
Фландрия) и Финландия; представянето на допълнителна информация за изпълнението на
индикаторите; повишаването на публичността по системните проекти, изпълнявани по ОПНОИР;
възможността за провеждането на заседания на КН на ОПНОИР извън София, като в програмата
е възможно да се включи и посещението на проекти, които са в процес на изпълнение;
фокусирането на операцията в педагогически и други приоритетни специалности; включването
на студентските практики в задължителната програма на обучение на студентите; подобряването
на качеството на висшето образование.
Методологията и критериите за подбор на операция „Студентски практики 2“ предложени
от УО бяха подложени на гласуване, и бяха одобрени с един глас „въздържал се“ от
заместник-министъра на образованието и науката г-жа Карина Ангелиева.
8.

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

Г-жа Боряна Мирчева, държавен експерт в дирекция ПНО представи методологията и критериите
за подбор на операция „Подкрепа за дуалната система на обучение“, като обърна внимание, че
след изпращането на материалите на членовете и наблюдателите на КН са получени бележки от
страна на ЕК по индикаторите по операцията.
Бяха направени изказвания на изпълнителния директор на ИА ОПНОИР г-н Кирил Гератлиев,
председателя на СБУ към КНСБ д.ик.н. Янка Такева, представителя на АИКБ г-жа Росица
Стелиянова, представителя на ССИ д-р Иво Костов, 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 Националната агенция за
професионално образование и обучение (НАПОО) г-жа Красимира Брозиг и представителя на ЕК
г-жа Сандрин де Бугеномс.
Проведе се дискусия относно проверката кои професии и специалности от професионалните
училища и от профилираните паралелки на средните училища могат да се обучават по дуалната
система; законодателни инициативи като подготвяната от страна на Министерството на
икономиката Наредба за създаването на регистър на работодателите, които да работят по дуално
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обучение; предложения за реформи; дуалното обучение като инструмент за намаляване на
младежката безработица; включването на национално представените организации на
работодателите като асоциирани партньори и доколко това партньорство е задължително с оглед
на очакваните разходи свързани с него; провеждането на процедури за обществени поръчки за
материали, консумативи, работни и предпазни облекла, и лични предпазни средства необходими
за дуалното обучение; разходите за амортизация на активите; възможностите за създаване на
секторни работни групи между секторни работодатели за уточняване на необходимо присъщите
им разходи; възможността за промяна на Закона за корпоративното подоходно облагане с цел
всички разходи, които работодателите правят за дуалното обучение да не се облагат с данък общ
доход; участието на средни училища с професионални паралелки в операцията; бюджета на
процедурата и възможността с него да се покрият само частично нуждите от дуалното
образование; увеличаването на мащаба на операцията; възможностите за допълване на т. 2 от
дейностите; разработването на методика или инструментариум за гарантиране на
актуализирането и разработването на учебни планове и програми и по други професии, които
впоследствие ще бъдат включени в дуалното обучение, дори и след приключването на проекта;
разработването на методика за по-сериозно ангажиране на работодателите във финалното
оценяване при провеждане на държавните изпити; повишаване на привлекателността на
професионалното образование и обучение ПОО и в частност на дуалното обучение чрез
допълване на дейностите за информационни кампании и информационни материали;
повишаването на привлекателността на професионалното образование и обучение и на дуалната
система; включването на точка за актуализиране на държавните образователни стандарти по
професии към дейността свързана с разработването на учебни планове и учебни програми;
подобряването на комуникацията между УО, МОН и НАПОО; прилагането на модели на дуално
обучение, които вече са съществували в България.
Методологията и критериите за подбор на операция „Подкрепа за дуалната система на
обучение“ предложени от УО бяха подложени на гласуване, и бяха одобрени с един глас
„против“ от представителя на ССИ д-р Иво Костов и един глас „въздържал се“ от
заместник-министъра на образованието и науката г-жа Карина Ангелиева.
Закриване на заседанието
След изчерпване на дневния ред на заседанието изпълнителният директор на ИА ОПНОИР,
Ръководителят на УО на ОПНОИР и председател на КН на ОПНОИР г-н Кирил Гератлиев
предостави думата на заместник-министъра на образованието и науката г-жа Карина Ангелиева и
представителите на ЕК за заключителни думи.
Г-жа Карина Ангелиева припомни, че предстои стартирането на междинна оценка, чрез която ще
се направи междинен преглед на изпълнението на ОПНОИР и ще се подпомогне подготовката на
Програмата за следващия програмен период. Тя сподели, че предстои да бъде направен анализ на
стратегиите на МОН в сектор „Образование“, както и международна оценка на Националната
пътна карта за научна инфраструктура, в която ще влязат всички Центрове за върхови постижения
и Центрове за компетентност. Заместник-мин Ангелиева обърна внимание, че ще бъдат направени
промени в законодателството за наука, така че да се гарантира дългосрочна устойчивост на
инвестициите в тази област. Ще бъдат насочени допълнителни усилия към подобряване на
взаимодействието, допълването и надграждането между програмите „Еразъм+“, „Хоризонт
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Европа“ и програмите по Структурните фондове за постигане на конвергенция с другите държави
– членки на ЕС.
Представителят на ЕК г-жа Сандрин де Бугеномс от ЕК заяви, че е много доволна и подкрепя
реформите, и поздрави МОН и УО за постигнатото консолидиране и конкретни резултати, и
напредък за ЕСФ. Тя допълни, че все още има предизвикателства и ключови операции например
за дигитализиране, ограмотяване, ученици с увреждания, маргинализирани групи, които следва
да бъдат подкрепени. Г-жа де Бугеномс подчерта, че е важно да се правят редовно оценки, за да
се получи информация за състоянието, предизвикателствата и приноса за текущия и следващия
програмен период. Тя благодари за активното участие на заседанието, защото образователната
система е от основно значение за постигането на устойчивост и конвергенция за икономиката на
България, за приобщаване и за справяне с бедността.
Представителят на ЕК г-н Аурелио Сесилио обърна внимание, че е важно да се видят резултатите
и да се извлекат поуките за в бъдеще. Той сподели мнението си че трябва да се подобри
популяризирането на дейностите по ОПНОИР, и предложи технократската атмосфера на
заседанията на КН на ОПНОИР да се разчупи като в дневния ред се включат посещения на
проекти по Програмата. Г-н Сесилио отправи препоръка ГДИ на ОПНОИР за 2018 г. да бъде
подаден чрез системата на ЕК SFC2014 едва след извършването на проверка на консистентността
на данните за ОПОНИР от страна на ЕК (в частност тези от рамката за изпълнение) и постигането
на времеви синхрон с други УО, за да може ЕК своевременно да го валидира и да издаде решение
за разпределение на резерва за изпълнение. Той изказа благодарност за работата на служителите
на УО за подготвянето на документите за заседанието на КН, както и на преводачите.
В заключение председателят на КН отново подчерта, че е критично важно процедурите за
обществени поръчки по проектите за ЦВП и ЦК да бъдат стартирани спешно. Той благодари на
участниците в заседанието за активното участие, за препоръките и критиките и на служителите
на УО за подготвянето на заседанието. Той заяви, че УО ще се опита да организира заседанията
на КН на ОПНОИР извън София, като се включат и посещения на проекти с цел подобряване на
публичността и информираността и пожела на всички успешна работа.
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Р Е Ш Е Н И Я:
1. КН прие дневния ред на Единадесетото заседание на КН на ОПНОИР.
2. КН прие Годишния доклад за изпълнение на ОПНОИР за 2018 г., като предостави мандат
на Управляващия орган да изпрати документа чрез системата SFC2014 и да отрази
допълнения и корекции вследствие на евентуални коментари от страна на ЕК.
3. 3.1. КН даде съгласие Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование
за интелигентен растеж“ да пристъпи към покана за сключване на административни
договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проектните предложения
от резервния списък по процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на
центрове за компетентност“ по реда на тяхното класиране и до приключване на наличния
свободен финансов ресурс по Приоритетна ос 1 на програмата в размер на 23 928 374,39
лв.
3.2. Комитетът за наблюдение:
3.2.1. Даде съгласие Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование
за интелигентен растеж“ да сключва административни договори за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти по Приоритетна ос 2 „Образование и
учене през целия живот“ до 15% над определения бюджет по Приоритетна ос 2 на
Оперативната програма.
3.2.2. Даде съгласие финансовите средства по т. 2.1 да се осигуряват периодично от
освободения финансов ресурс в процеса на договаряне и изпълнение на проектите по
Приоритетна ос 2 на ОПНОИР.
3.2.3. Даде мандат на Ръководителя на Управляващия орган да инициира процедура по
изготвяне на проект на Решение на Министерския съвет за осигуряване със средства от
бюджета на първостепенния разпоредител – Министерство на образованието и науката
финансиране на всички верифицирани разходи за системни операции по Приоритетна ос
2, за които към края на програмния период не достига финансов ресурс по Приоритетна ос
2 на Оперативната програма. След изготвянето на проекта на Решение на Министерския
съвет, същият да бъде изпратен за предварително съгласуване в рамките на СКУСЕС.
4. 4.1. КН взе принципно решение да бъде прехвърлен резервът за изпълнение на
Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, в размер на 14 112 094
евро в Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“.
4.2. КН даде мандат на Управляващия орган да предприеме необходимите действия за
изменение на оперативната програма и последващото му съгласуване с КН.
5. КН одобри предложеното от УО изменение на Индикативната годишна работна програма,
с предложението за допълване на текста „или Предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ чрез подбор на проектни предложения по чл. 2, т. 1 от ПМС № 162 от 2016 г.“ в
полето „Начин на провеждане на процедурата съгласно чл. 2 от ПМС № 162 от 2016 г.“ за
процедура „Подкрепа за приобщаващо образование подкрепа на уязвими групи за достъп
до образование и учене през целия живот“.
6. КН одобри предложените от УО методология и критерии за подбор на операция
„Студентски практики 2“.
7. КН одобри предложените от УО методология и критерии за подбор на операция „Подкрепа
за дуалната система на обучение“.
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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
Председател

Представител
Кирил Гератлиев

Изпълнителна агенция „Оперативна програма
Наука и образование за интелигентен растеж“
Министерство на регионалното развитие

Татяна Ангелчева

Управляващ орган (УО) на Оперативна програма
„Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.
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

Мая Тодорова

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

Велина Попова

УО на Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г.
Министерство на околната среда и водите

Калбие Ходжева

Управляващ орган на Оперативна програма „Околна
среда“ 2014 – 2020 г.
Администрация на Министерски съвет

Ирена Първанова

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
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
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Институция/ организация/програма

Представител

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

Дирекция „Централно координационно звено“
Министерство на финансите

Димитрина Йорданова

Дирекция „Държавни помощи и реален сектор“
Министерство на финансите
Дирекция „Икономическа и финансова политика“

Калоян Стойчев
Калоян Колев

Национален съвет за сътрудничество по етническите Росица Иванова
и интеграционните въпроси
Ахавни Топакбашиян
Министерство на икономиката

Тихомира Палова

Национален статистически институт

Свилен Кателиев

Министерство на образованието и науката

Карина Ангелиева

Министерство на културата

д-р Силва Налбантян-Хачерян

Министерство на младежта и спорта

Гергана Джугларска

Държавна агенция за закрила на детето

Радиона Никова

Българска академия на науките

чл.-кор. Константин Хаджииванов

Селскостопанска академия

д-р Евгения Ачкаканова
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Институция/ организация/програма

Представител

Съвет на ректорите на висшите училища в България

проф. д-р инж. Емил Михайлов

Национална агенция за професионално образование
и обучение

Красимира Брозиг

Център за оценяване в предучилищното и
училищното образование

Неда Кристанова

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

Маргарита Мишева

Национален център за информация и документация

Вержиния Цанкова

Център за развитие на човешките ресурси

Петьо Кънев

Нирен Хасанова

Калинка Боянова
Национално сдружение на общините в Република
България

Златко Живков
Венелин Велчев

Регионален съвет за развитие – Северозападен район Илияна Филипова
Регионален съвет за развитие – район Северен
централен

проф. д-р Любомира Попова

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

Ирена Соколова

Конфедерация на работодателите и индустриалците
в България

Иван Захариев

Българска търговско-промишлена палата

Беата Папазова

Асоциация на индустриалния капитал в България

доц. Борислав Великов
Росица Стелиянова
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Институция/ организация/програма

Представител

Българска стопанска камара

Светлана Дончева

Съюз за стопанска инициатива

д-р Иво Костов
Радосвета Господинова

Конфедерация на независимите синдикати в
България

д.ик.н. Янка Такева

Конфедерация на труда „Подкрепа“

Юлиян Петров

Представител на академичната общност

проф. д-р Мая Игнатова

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
екологията

Емилия Петрова

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

Стоян Павлов

Група ЮЛНЦ за ОПД, работещи в сферата на
научно-изследователската и развойната дейност

Даниела Чонкова

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“
Агенция по обществени поръчки

Мария Стефанова

Министерство на финансите
Дирекция „Национален фонд“

Мануела Милошева

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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