
Годишен доклад за изпълнение 

на Оперативна програма „Наука 

и образование за интелигентен 

растеж“ 2014 — 2020 за 2021 г. 

                                                                           



Бюджет на ОПНОИР: 1.35 млрд. лв. 

Бюджет на обявени процедури: 1.48 

млрд. лв. 

Договорени средства: 1.37 млрд. лв. 

Реално изплатени средства: 925.37 млн. 

лв. 

Верифицирани средства: 737.52 млн. лв. 

Сертифицирани средства: 712.54 млн. лв. 

Дейност на КН на ОПНОИР през 2021 г.: 
2 онлайн заседания и 6 процедури за 
неприсъствено вземане на решения 

Сключени договори през 2021 г. по 

процедури:  

• „Ученически практики – 2“ 
• „Модернизация на висшите 

училища“ 
• „Повишаване на капацитета на 

педагогическите специалисти за 
работа в мултикултурна среда“ 

• „Ограмотяване на възрастни – 2“ 
• „Социално-икономическа 

интеграция на уязвими групи. 
Интегрирани мерки за 
подобряване достъпа до 
образование“ – Компонент 2 

• 5 процедури по подхода ВОМР 
• „Равен достъп до училищно 

образование в условията на 
кризи“ 

Общо договорени средства през 2021 
г.: 73.62 млн. лв. 

За повече информация – 
проекти на фокус http://
opnoir.bg/?go=projects 

Общо за  

ОПНОИР 

Обявена процедура през 2021 г.: 

„Ученически практики – 2“ – 10.5 

млн. лв. 



Бюджет на ПО1: 430.26 млн. лв. 

Бюджет на обявени процедури: 410 млн. лв. 

Договорени средства: 430.26 млн. лв. 

Реално изплатени средства: 230.02 млн. лв. 

Верифицирани средства: 159.42 млн. лв. 

Сертифицирани средства: 154.92 млн. лв. 

С предвидените мерки и дейности по 
ПО1 се насочват инвестиции в нова 
модерна научноизследователска 

инфраструктура и оборудване за 
подобряване на средата за 
научноизследователска дейност, 
повишаване на капацитета за 
постигане на върхови постижения в 

сферата на новите технологии и 
повишаване качеството на научните 
разработки и пазарната им реализация, 
както и постигане на съвременен 
капацитет за наука и трансфер на 

знания. Подкрепата е насочена и към 
изграждане на стратегически 
партньорства и съвместни 
научноизследователски програми с 

водещи европейски 
научноизследователски центрове, 
както и участие в международни и 
транснационални 
научноизследователски мрежи и 

програми/партньорства, които 
гарантират високо ниво на 
международна видимост и научна 
свързаност. 

Приоритетна ос 1 

Изпълнение на индикатори (в 

еквивалент на пълно работно време):  

• Брой нови изследователи в 

подпомогнатите субекти – 119.98 

• Брой изследователи, работещи в 

подобрени инфраструктурни обекти 

за научни изследвания – 202.88 

Процедури в изпълнение:  

• „Изграждане и развитие на центрове 

за върхови постижения“ 

• „Изграждане и развитие на центрове 

за компетентност“ 

• „Допълваща подкрепа за научни ор-

ганизации с одобрени проекти по 

рамкова програма ХОРИЗОНТ 2020, 

конкурс Widespread-Teaming, Фаза 2“ 



Бюджет на ПО2: 532.23 млн. лв. 

Бюджет на обявени процедури: 624.56 млн. лв. 

Договорени средства: 566.65 млн. лв. 

Реално изплатени средства: 433.91 млн. лв. 

Верифицирани средства: 366.95 млн. лв. 

Сертифицирани средства: 360.76 млн. лв. 

Проект „Студентски практики 2“ с 
бюджет  46 млн. лв., изпълняван от 
МОН, с партньори висши училища 

Проектът е насочен към подобряване на 
практическите умения на студентите в 
зависимост от нуждите на пазара на 
труда и укрепване на връзките между 
висшите училища и работодателите и 
повишаване на ефективността на 
партньорствата между тях. Чрез 
осигуряване на допълнителна 
практическа подготовка на студенти в 
реална работна среда, операцията ще 
допринесе за осигуряване на 
допълнителни възможности на 
завършващите висше образование за по-
успешна реализация на пазара на труда. 
Постигнатите резултати по проекта са: 
студенти, успешно приключили 
практическо обучение – 20 684; 
студенти в област на висше образование 
„Педагогически науки“, подкрепени от 
дейности по ОПНОИР – 2 958; студенти 
в технически специалности, включени в 
практическо обучение – 3 310; студенти 
в област на висше образование 
„Природни науки, математика и 
информатика“ – 1 430. 

Приоритетна ос 2 

Изпълнение на индикатори:  

 Над 1 800 училища, предлагащи 
дейности за повишаване 
мотивацията за учене, чрез развитие 
на специфични знания, умения и 
компетентности 

 Над 42 600 педагогически 
специалисти до 54 г. възраст, 
включени в програми за повишаване 
на квалификацията по ОП 

Процедури в изпълнение:  

 „Подкрепа за дуалната система на 
обучение“ 

 „Образование за утрешния ден“ 
 „Модернизация на висшите училища“ 
 „Квалификация на педагогическите 

специалисти“ 
 „Подкрепа за успех“ 
 „Студентски практики 2“ 
 „Ученически практики – 2“ 

 Над 69 000 студенти, включени в 
практическо обучение в реална 
работна среда 



Бюджет на ПО3: 229.24 млн. лв. 

Бюджет на обявени процедури: 281.16 млн. лв. 

Договорени средства: 211.5 млн. лв. 

Реално изплатени средства: 131.86 млн. лв. 

Верифицирани средства: 107.24 млн. лв. 

Сертифицирани средства: 95.34 млн. лв. 

Проект „Подкрепа за приобщаващо 

образование“ с бюджет 31 млн. лв., 

изпълняван от МОН. Планирани са дейности 

за разработване и прилагане на модели и 

инструменти за приобщаващо образование на 

деца и ученици; разработване на 

специализирани дидактически материали 

(учебна литература, адаптирани учебни 

помагала и други) за работа с деца и ученици 

със специални образователни потребности, с 

хронични заболявания, в риск и с изявени 

дарби; специализирани обучения на екипите за 

подкрепа за личностно развитие; закупуване 

на оборудване за допълнителна подкрепа за 

личностно развитие, вкл. за специализирани 

кабинети и помещения в детските градини, 

училищата и ЦПЛР по проекта (одобрени са 

1 749 заявки за закупуване на оборудване в 

училищата и детските градини); 

осъществяване на дейности за личностно 

развитие на децата и учениците от 

институциите в системата на предучилищното 

и училищното образование, като са назначени 

42 педагогически специалисти (психолози, 

логопеди, ресурсни учители); дейности за 

семейна подкрепа в процеса на 

приобщаващото образование в детските 

градини и училищата. 

Изпълнение на индикатори:  

• над 1 800 детски градини, 

подкрепени по ОП за осигуряване на 

среда за активно приобщаване в 

системата на предучилищното 

образование (вкл. за ранна превенция 

на обучителни затруднения) 

• над 102 600 деца и ученици, 

включени в мерки за образователна 

интеграция и реинтеграция 

Процедури в изпълнение:  

• „Ограмотяване на възрастни – 2“ 

• „Социално-икономическа интеграция 

на уязвими групи. Интегрирани 

мерки за подобряване достъпа до 

образование“ – Компонент 1 и 2 

• „Активно приобщаване в системата 

на предучилищното образование“ 

• „Повишаване на капацитета на 

педагогическите специалисти за 

работа в мултикултурна среда“ 

• „Подкрепа за приобщаващо 

образование“ 

• 14 процедури по подхода ВОМР 

• над 200 педагогически специалисти, 

включени в обучения за работа в 

мултикултурна среда 

Приоритетна ос 3 



Бюджет на ПО4: 48.71 млн. лв. 

Бюджет на обявени процедури: 51.1 млн. лв. 

Договорени средства: 48.55 млн. лв. 

Реално изплатени средства: 31.47 млн. лв. 

Верифицирани средства: 27.68 млн. лв. 

Сертифицирани средства: 25.31 млн. лв. 

3 бюджетни линии са в изпълнение: 

• „Осигуряване на финансирането на 

възнаграждения, осигурителни 

вноски, данъци и други дължими, 

според действащото 

законодателство доплащания, както 

и допълнителни възнаграждения за 

служители, работещи в структурите 

за управление на ОПНОИР“ 

• „Осигуряване на дейности по 

информация и публичност на 

ОПНОИР, оценки и проучвания на 

ОПНОИР и подготовка за 

следващия програмен период“ 

•  „Укрепване капацитета на УО на 
ОПНОИР и бенефициентите на 

програмата и обезпечаване 
функционирането на УО и КН 
(логистична подкрепа, поддръжка и 
др.)“ 

Изпълнение на индикатори:  

• Проведени информационни събития 

– 69 

• Обучени бенефициенти 

(организации, сключили договори за 

предоставяне на БФП) – 412 

Приоритетна ос 4 



Бюджет на ПО5: 109.56 млн. лв. със 100% 

финансиране от ЕСФ 

Бюджет на обявени процедури: 109.56 млн. лв. 

Договорени средства: 109.56 млн. лв. 

Реално изплатени средства: 98.13 млн. лв. 

Верифицирани средства: 76.22 млн. лв. 

Сертифицирани средства: 76.22 млн. 
лв. По процедура „Равен достъп до училищно 

образование в условията на кризи“ с 
конкретен бенефициент Министерството на 
образованието и науката е сключен договор на 
12.02.2021 г. Проектът цели да не се допусне 
прекъсване на образователния процес и 
приобщаващото образование в условията на 
кризи и да се противодейства на риска от 
отпадане в ситуация на обучение от 
разстояние. Дейностите са пряко свързани с 
преодоляване на последиците, предизвикани 
от пандемията от COVID-19. Целта е да се 
предотврати отпадането на ученици със 
затруднения за работа в електронна среда от 
образователната система, чрез задържането им 
в образователния процес и респективно 
преминаването им в по-горен клас/етап на 
образование чрез закупуване на технически 
средства за ученици и педагогически 
специалисти, обучение на ученици с фокус 
върху уязвими групи за придобиване на 
умения за обучение от разстояние в 
електронна среда; обучение на педагогически 
специалисти за усъвършенстване на уменията 
им за преподаване/провеждане на занимания 
от разстояние в електронна среда; обучение на 
образователни медиатори и на родители за 
придобиване на умения за работа с електронни 
образователни платформи, работа с 
електронно съдържание. 

Изпълнение на индикатори:  

Доставени лаптопи за ученици и учители 

– над 85 600 

Получили сертификати за успешно 
преминато обучение – над 14 200 

ученици, над 4 200 педагогически 

специалисти и над 6 000 образователни 
медиатори и родители 

Приоритетна ос 5 

Четвъртото изменение на ОПНОИР, 
свързано с увеличаване бюджета на 
Програмата с финансов ресурс за 2021 г. 

по линия на инструмента REACT-EU, 
чрез създаване на нова ПО5 „Равен дос-
тъп до училищно образование в услови-
ята на кризи“, е одобрено от Министерс-
кия съвет с РМС № 76/29.01.2021 г. 
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