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ТЕМАТИЧНИ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТНИ ОСИ 
Приоритетна ос 1:  

Научни изследвания и 

технологично развитие  

(ЕФРР)  

Тематична цел 1:  

Засилване на научноизследователската 

дейност, технологичното развитие и 

иновациите 

Приоритетна ос 2:  

Образование и учене през целия 

живот 

(ЕСФ)  

Тематична цел 10:  

Инвестиции в образованието, обучението, 

включително професионално обучение за 

придобиване на умения и ученето през целия 

живот 

Приоритетна ос 3:  

Образователна среда за активно 

социално приобщаване 

(ЕСФ)  

Тематична цел 9:  

Насърчаване на социалното приобщаване, 

борба с бедността и всяка форма на 

дискриминация 

Приоритетна ос 4:  

Техническа помощ 

(ЕСФ, ЕФРР) 



ПО 1 

ИП 1 

Центрове за 

компетентност 

ИП 2 

Центрове за 

върхови постижения 

Научна инфраструктура 

Стратегически и приложни 

изследвания 

Достъп до технологични 

платформи 



ПО 2 

ИКТ 

ИП 3 

ИП 1 

ИП 2 

ИП 4 

Професионално 

образование и 

връзка с пазара 

на труда 

Допълващи хоризонтални 

дейности 

Качество на 

училищното 

образование 

Учене през 

целия живот 

Достъп до и качество на 

висшето образование 



ПО 3 

ИП 2 
Социално- 

икономическа 

интеграция 

ИП 1 
Активно 

включване 
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Подкрепа за 

кариерно развитие 

на преподавателите 

във висшите 

училища 

Актуализиране 

на учебните 

програми с 

участието на 

работодателите 

Подкрепа за 

реформата във 

висшето 

образование 



1 

Актуализиране 

на учебните 

програми в 

професионално

то образование 

с участието на 

работодателите 

2 

Създаване и 

развитие на 

схеми за 

обучение чрез 

работа, като 

дуалната 

система за 

учене 

3 

Специализирано 

обучение за 

учителите в 

професионално

то образование 

и мерки за 

кариерно 

развитие 



Повишаване на образователните резултати с акцент 

върху културната, езиковата и възпитателната 

подготовка 

Въвеждане на модерни технологии и интерактивни методи 

и средства в образователния процес, включително и на 

електронно съдържание 

Развитие на капацитета и създаване на стимули за 

мотивиране и задържане на млади специалисти в 

системата на предучилищното и училищното 

образование 

Специализирано обучение за 

педагогическите специалисти и мерки 

за кариерно развитие 



Изграждане на подкрепяща среда за 

включващо образование за деца и 

ученици със СОП 

Допълнително обучение по български 

език за децата и учениците, за които 

българският език не е майчин 

Работа с родители 



ПО 2 
485 

млн. лева 

ПО 3 
246 млн. лева ПО 4 

55 млн. 
лева 

1 341 469 
лева ПО 1 

555 млн. лева 



НАПРАВЕНО ДОСЕГА: 

7 заседания на ТРГ + 1 неприсъствено 

вземане на решения (+ 4 заседания на 

РГ за разработване на мерки в 

областта на образованието и науката); 

Консултации с академичната общност; 

Срещи за демаркация; 

Разработени 4 актуални приоритетни 

оси на ОПНОИР; 

Предварителна оценка на ОПНОИР – в 

напреднала фаза на изпълнение; 

 

 

 



ОПНОИР беше представена на 

поредица от тематични срещи в 

повечето регионални центрове на Р 

България;  

Проектът на ОПНОИР беше 

публикуван на официалната страница 

на  Главна дирекция „Структурни 

фондове и международни 

образователни програми“ в МОН, на 

Единния информационен портал към 

МС и на Портала за обществени 

консултации към МС; 

 

 

 

 



Инициирана е процедура по 

преценяване на необходимостта от 

извършване на екологична оценка;  

 

Одобрен проект на ОП НОИР от МС 

(21.05.2014 г.) 

 

Официално изпратена ОП НОИР на ЕК 

(02.06.2014 г.) 

 

 

 

 



ПРЕДСТОИ: 

• Нови коментари от ЕК, основно по ПО 1; 

 

• Финализиране на предварителната оценка 

на ОП НОИР; 

 

• Възлагане на поръчка за изготвяне на 

независима оценка на потенциала на 

научните институции по приоритетна ос 1 

от ОПНОИР; 

 

 

 

 

 

 

 



ПРЕДСТОИ: 

• Разработване на Системи за управление и 

контрол и на Наръчник на УО на ОП НОИР 

и представянето им на ИА ОСЕС; 

 

• Сформиране на Комитет за наблюдение 

на ОП НОИР (индикативна дата за първо 

заседание – 15.09.2014 г.); 

 

• Одобрение от КН на ОП НОИР на първи 

операции в рамките на програмата; 

 

 

 

 

 

 

 



БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО 


