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През 2017 г. са проведени две 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 пет писмени 

процедури за неприсъствено вземане на решения. На тях са обсъдени и приети следните 

по-важни документи: 

 Актуализирани вътрешни правила за работата на КН на ОП НОИР и 

„Кодекс на поведение на Комитета за наблюдение на ОП НОИР“; 

 Индикативна годишна работна програма (ИГРП) за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ (БФП) от ОП НОИР за 2018 г.; 

 Годишен план за действие за 2018 г. в изпълнение на Националната 

комуникационна стратегия 2014 – 2020 г.; 

 Актуализиран план за оценка на ОП НОИР; 

 Годишен доклад за изпълнение на ОП НОИР за 2016 г.; 

 Изменени методологии за техническа и финансова оценка и критерии за 

подбор на 10 операции по приоритетни оси 2 и 3. 

През м. октомври 2016 г. е проведен одит от страна на Европейската комисия. В 

предварителния доклад на одитната мисия са констатирани някои слабости и проблеми 

в управлението и изпълнението на ОП НОИР. 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.  

През 2017 г. Управляващият орган (УО) на ОП НОИР работи по реализирането 

на всички заложени мерки в плана за действие по предварителен одитен доклад от 

одитна мисия на Генерална дирекция „Регионална и урбанистична политика“ и 

Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ на ЕК на ОП 

НОИР, приет с протоколно решение на МС от 26 април 2017 г. В изпълнение на 

посочения план са предприети следните действия: извършване на анализи на 

действащите договори и на издадените заповеди за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ, оптимизация на бюджетите на проектите, повторна оценка на 

процедурите за подбор на проекти по ПО 2 и 3 на ОП НОИР на база извадка. С цел 

осигуряване на административна самостоятелност на УО е осъществено неговото 

отделяне в независима административна структура. Създаването на Изпълнителна 

агенция „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ИА ОПНОИР) в максимална 
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степен гарантира разделението на функциите между УО на ОП НОИР и Министерството 

на образованието и науката (МОН) в качеството му на бенефициер по операции на ОП 

НОИР и пълното съответствие на системите за управление и контрол на ОП НОИР с 

изискванията на чл. 72 от Регламент (ЕС) № 1303/2013. Към настоящия момент УО и 

МОН са изпълнили заложените в плана за действие мерки. 

Поради гореизброените причини повечето от планираните в ИГРП операции за 

2017 г. не са обявени и са прехвърлени за 2018 г. 

В резултат на дейността на УО през 2017 г. са публикувани Указания за 

стратегии по подхода „Водено от общностите местно развитие“ по операция 

„Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно 

достъпните райони“. По операция „Интегрирани мерки за подобряване достъпа до 

образование“ по ОП НОИР, която е част от интегрирана процедура с водеща програма 

ОП РЧР през 2017 г. чрез процедура за подбор на идейни концепции (проведена от ЦКЗ) 

са избрани 52 общини – конкретни бенефициенти. Общият размер на програмираните 

средства по ОП НОИР към 31.12.2017 г. е 822 080 206,30 лв., което представлява 60% от 

бюджета на програмата.  

През годината е договорено предоставянето на БФП по 4 операции в размер на 

25 157 706,74 лв. Общо от началото на програмния период (2014 – 2017 г.) договорените 

средства са в размер на 291 625 397,25 лв., което представлява 21% от целия бюджет на 

ОП НОИР. По-ниският процент на договорените средства в сравнение с предходната 

година се дължи на преразглеждането и оптимизацията на бюджетите на всички 

процедури в процес на изпълнение.  

Одобрените и изплатени средства към бенефициентите през 2017 г. са 

97 695 893,62 лв., а общо от началото на програмния период – 135 468 162,90 лв., което 

представлява 10 % от целия бюджет на ОП НОИР. 

Сред основните постигнати резултати от изпълнението на ОП НОИР могат да 

бъдат посочени над 300 000 ученици включени в различни форми на извънкласни 

дейности; над 90 000 ученици включени в различни дейности по кариерно ориентиране 

в изградените 28 центъра за кариерно ориентиране; над 25 000 студенти включени в 

практическо обучение в реална работна среда; над 28 000 студенти по приоритетни 

специалности са получили стипендии и специални стипендии; предоставяне на 

специализирана подкрепа на над 2500 деца и ученици със специални образователни 

потребности в 34 детски градини и около 120 училища; почти 15 000 деца и ученици 

включени в мерки за образователна интеграция и реинтеграция. 


