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ПРЕДСТОЯЩИ ПРОЦЕДУРИ ПО ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020 г. 

ПРОЦЕДУРИ, ПО КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ БФП ПО ПОДХОДА ВОМР 

ПРИОРИТЕТНА ОС 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване” 

 „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна 
среда“; 

 „Подкрепа за уязвими групи за достъп до висше образование“; 
 „Подкрепа за включване на деца, търсещи или получили международна закрила, в 

системата на предучилищното и училищното образование“ 

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

ПРОЦЕДУРИ, ПО КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ БФП ЗА ИНТЕГРИРАНИ ПРОЕКТНИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 „ Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ 



 

 Цел на процедурата: 

• Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти за работа в 
мултикултурна среда; 

 

 Процедура на подбор на проектни предложения. 

 Максимален процент на съфинансиране – 100 % 

 Дата на обявяване на процедурата – Февруари 2017 г. 

 

„Повишаване на капацитета на педагогическите 
специалисти за работа в мултикултурна среда“ 



Размер на БФП за проект 

максимум 

минимум 100 000 лева 

391 166 лева 

Общ бюджет 

5 000 000 лева 

„Повишаване на капацитета на педагогическите 
специалисти за работа в мултикултурна среда“ 



Допустими кандидати и партньори: 

• Висши училища; 

• Обучителни организации, съгласно чл. 222 от Закона за предучилищното 
и училищното образование. 

 

 Допустими дейности: 

• Актуализиране на учебните планове и програми във висшите училища, 
подготвящи педагогически специалисти с цел обучение за ефективна 
работа в мултикултурна образователна среда; 

• Провеждане на краткосрочни обучения на учители, педагогически 
специалисти от училища и детски градини за работа в мултикултурна 
среда; 

• Дейности по публичност и комуникация (вкл. кампании за преодоляване 
на негативни стереотипи и повишаване на информираността); 

• Дейности по организация и управление. 

 

„Повишаване на капацитета на педагогическите 
специалисти за работа в мултикултурна среда“ 



 

 Цел на процедурата: 

• Целта на процедурата е да се осигури достъп до висше образование 
в България за по-широк кръг младежи от уязвимите групи и 
подобряване на условията за реализацията им на пазара на труда. 

 

 Процедура на подбор на проектни предложения. 

 Максимален процент на съфинансиране – 100 % 

 Дата на обявяване на процедурата – Март 2017 г. 

 

„Подкрепа за уязвими групи за достъп до висше 
образование“ 



„Подкрепа за уязвими групи за достъп до висше 
образование“ 

 Бюджет 

6 500 000 лева 

Компонент 1 – 
2 000 000 лева 

Компонент 2 – 
4 500 000 лева 
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50 000 лева 

300 000 лева 

„Подкрепа за уязвими групи за достъп до висше 
образование“ 

КОМПОНЕНТ I 

100 % БФП 

КОМПОНЕНТ II 



 Допустими кандидати и партньори: 

• Училища; 

• Висши училища, създадени в съответствие с разпоредбите на Закона за 
висшето образование; 

• Българската академия на науките; 

• Селскостопанската академия; 

• Научни организации, съгласно чл. 47 от Закона за висшето образование; 

• Организации с нестопанска цел, регистрирани по закон, работещи в сферите на 
социалното включване, човешките и гражданските права и свободи, 
недопускането на дискриминация и др.;  

• Национално представителни организаии на и за хора с увреждания, признати 
от Министерския съвет  по реда на Закона за интеграция на хората с 
увреждания. 

 

„Подкрепа за уязвими групи за достъп до висше 
образование“ 



 Асоциирани партньори – Общини 

Допустими дейности  

КОМПОНЕНТ 1: 
• Осигуряване на технически приспособления на достъп до сградите и сградния 

фонд на кандидата; 

• Осигуряване на специализирана техника и специализирани софтуеърни 
програми за подпомагане на обучението на лица със сензорни и физически 
увреждания; 

• Обучение на преподаватели във висши училища за работа със 
специализираните софтуеърни програми, закупени по проекта; 

 

„Подкрепа за уязвими групи за достъп до висше 
образование“ 



                           Допустими дейности  

                                  КОМПОНЕНТ 2: 
• Подкрепа за продължаване на образованието в гимназиалния етап на 

средното образование; 

• Участие на ученици, студенти, специализанти и докторанти с увреждания или 
от маргинализирани общности в кандидат-студентски курсове, организирани 
от висши училища; 

• Заплащане на такси за кандидатстване във висши училища; 

• Заплащане на семестриални такси; 

• Осигуряване на наем за студентски общежития; 

• Осигуряване на учебници и учебни помагала и др. 

 

„Подкрепа за уязвими групи за достъп до висше 
образование“ 



 Цел на процедурата: 

• Да бъдат подпомогнати децата от семейства, търсещи или получили 
международна закрила, да се включат успешно в системата на 
предучилищното и училищното образование. 

 Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез директно 
предоставяне на конкретен бенефициент – МОН 

 Общ бюджет – 2 000 000 лева 

 Максимален процент съфинансиране – 100 % 

 Дата на обявяване на процедурата – Май 2017 г.  

„Подкрепа за включване на деца, търсещи или 
получили международна закрила, в системата на 
предучилищното и училищното образование“ 



 Допустими дейности по процедурата: 

• Обучение по български език за деца, за които българският език не е 
майчин (деца, търсещи или получили международна закрила); 

• Осигуряване на подходяща образователна среда за включване на 
децата, търсещи или получили международна закрила, чрез прием в 
различните етапи на образователната система; 

• Осигуряване на психологическа подкрепа за децата от семейства, 
търсещи или получили международна закрила; 

• Насърчаване участието на родителите във възпитателния процес. 

„Подкрепа за включване на деца, търсещи или 
получили международна закрила, в системата на 
предучилищното и училищното образование“ 



  Цел на процедурата: 

А) повишаване на качеството на училищното образование в 
малките населени места; 

Б) подобряване на достъпа до училищно образование в малките 
населени места; 

В) намаляване броя на необхванатите от образователната система, 
на отпадащите от училище и на ранно/преждевременно 
напусналите училище. 

Включените в стратегиите мерки и техният обхват задължително следва да 
произтичат от включен в стратегиите подробен анализ, очертаващ 
необходимостта от финансиране на мерки от ОП НОИР с конкретната 
насоченост. 

„Осигуряване на достъп до качествено 
образование в малките населени места и трудно 
достъпните райони“(по подхода ВОМР) 



 Процедура на подбор на проектни предложения 

 Общ бюджет – 80 000 000 лева 

 Максимален процент на съфинансиране – 100 % 

 Допустими кандидати – Юридически лица с нестопанска цел, Регистрирани 
по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на 
общественополезна дейност; Общини; Детски градини; Училища. 

 Дата на обявяване на процедурата – Февруари 2017 г.  

„Осигуряване на достъп до качествено 
образование в малките населени места и трудно 
достъпните райони“ (по подхода ВОМР) 



 Допустими дейности: 

• Допълнително обучение по български език за децата и учениците, за които 
българският език не е майчин ; 

•  Обновяване на материално-техническата база и повишаване качеството на 
образователните услуги чрез използване на ИКТ в детски градини и училища, 
вкл. за професионално образование в малките населени места, в които се 
обучават също така деца и ученици от маргинализираните групи;  

• Насърчаване общуването и съвместните изяви между деца/ученици от 
маргинализирани и не маргинализирани групи, обучаващи се в различни 
образователни институции на територията на населеното място чрез 
допълнителни образователни услуги (вкл. изхранване и транспорт, където е 
приложимо);  

• Работа с родители за насърчаване участието им в образователния и 
възпитателния процес; 

„Осигуряване на достъп до качествено 
образование в малките населени места и трудно 
достъпните райони“(по подхода ВОМР) 



Интегрирана процедура за приобщаване на уязвими 
групи 

 Цел на процедурата: 

• Да допринесе за повишаването качеството на живот, социалното 
включване и намаляване на бедността, както и до трайната интеграция на 
най-маргинализираните общности, включително ромите, чрез реализацията 
на комплексни мерки и прилагaнето на интегриран подход 

 Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез директно предоставяне 
на конкретен бенефициент 

 Максимален процент съфинансиране – 100 % 

 Дата на обявяване на процедурата – Януари 2017 г.  



Интегрирана процедура за 
приобщаване на уязвими групи 

„Социално 
икономическа 

интеграция на уязвими 
групи“ (ОПРЧР) 

Компонент I: 50 млн. лева 

Компонент II: 30 млн. лева 

„Интегрирани мерки за 
подобряване на достъпа 
до образование“ (НОИР) 

Компонент I: 5 млн. лева 

Компонент II: 3 млн. лева 

Интегрирана процедура за приобщаване на уязвими 
групи  



Интегрираната процедура ще се изпълнява в два компонента: 

• Компонент 1 (50 млн. лв ОПРЧР + 5 млн. лева ОПНОИР): На територията на 
общини с актуализирани общински планове за интеграция на ромите за периода 
2015 – 2020 г., в съответствие с Националната стратегия на Република България за 
интегриране на ромите 2012-2020 г.  
 

• Компонент 2 (30 млн. лв ОПРЧР + 3 млн. ОПНОИР): На територията на общините 
на 39 града от 1-во до 3-то йерархично ниво от националната полицентрична 
система, съгласно НКПР 2013-2025 г. – бенефициенти по Приоритетна ос 1 на 
ОПРР 2014-2020 г., в чиито ИПГВР са включени мерки за изграждане на социални 
жилища. 
 

„Интегрирана процедура за приобщаване на уязвими 
групи “ 



Допустими партньори: 

• Общини (само по компонент 2); 
• Детски градини; 
• Училища; 
• Организации с нестопанска цел, регистрирани по закон 

 
 

Асоциирани партньори: 

• Агенцията по заетостта, Агенцията за социално подпомагане, Държавна 
агенция за закрила на детето и техните звена; 

• Регионални здравни инспекции; 
• Областни администрации; 
• Неправителствени организации;  
• Министерство на образованието и науката 

„Интегрирана процедура за приобщаване на уязвими 
групи “ 



 Допустими дейности по ОПНОИР: 

• Допълнително обучение по български език за децата и учениците (вкл. за децата и 
учениците, търсещи или получили международна закрила), за които българският 
език не е майчин;  

• Допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище ученици от      
етническите малцинства и учениците, търсещи или получили международна 
закрила; 

• Реинтегриране в образователната система на младежи до 18 г., отпаднали от 
училище; 

• Осигуряване на подходяща образователна среда за включване на учениците от 
ромски произход и учениците, търсещи или получили международна закрила, от 
обособените по етнически признак училища чрез поетапен прием в училища извън 
ромските квартали (вкл. Транспортирането им при необходимост от ромските 
квартали/махали в градовете до училище);   

 

 

 

Интегрирана процедура за приобщаване на уязвими 
групи  



 Допустими дейности по ОПРЧР: 

• Активиране на икономически неактивни лица; 

• Посредничество за намиране на работа; 

• Предоставяне на обучение за придобиване на професионална квалификация или 
ключова компетентност; 

• Включване в стажуване или чиракуване; 

• Подобряване на достъпа до и предоставяне на качествени социални  и здравни 
услуги, в т.ч. интегрирани междусекторни услуги, съгласно специфичните потребности  
на целевата група. 

 

 

 

Интегрирана процедура за приобщаване на уязвими 
групи 



ПРЕДСТОЯЩИ ПРОЦЕДУРИ ПО ОП „РАЗВИТИЕ НА 
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020 г. 



„Открий ме“ 
 Цел на предоставяната БФП по процедурата : 

• Общата цел на операцията е да допринесе за превенция на 
институционализирането, за насърчаване на социалното включване на деца 
и младежи в неравностойно положение, включително такива с увреждания и 
в риск, настанени в резидентни услуги, чрез реализиране на мерки в посока 
формиране на умения за самостоятелност, учене и работа и подкрепа на 
личностното развитие. 

• Процедурата е в съответствие с проекта на Актуализирания план за действие 
към Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в 
Република България“. 

 Процедура на подбор на проектни предложения 

 Общ размер на БФП – 4 000 000 лева 

 Допустими кандидати – Неправителствени организации, доставчици на 
социални услуги 

 



МИНИМУМ 

МАКСИМУМ 

„Открий ме“ 

Размер на БФП 

50 000 лева 

150 000 лева 

Максимален процент на съфинансиране – 100 % 



„Открий ме“ 

 

 Примерни допустими дейности: 

• Разработване и/или прилагане на програми за индивидуална и групова работа 
във връзка с подкрепа на личностното развитие и социалното включване на 
деца и младежи, настанени в резидентни услуги 

• Подкрепа за местни социални дейности за социално включване, вкл. чрез 
целеви действия, насочени към деца и младежи, настанени в резидентни услуги 

 

 Дата на обявяване на процедурата – Първо тримесичие на 2017 г.  



Областен информационен център 
Сливен 

Дейностите на Областен информационен център Сливен се реализират по проект № BG05SFOP001-4.001-0022-C01, финансиран 
от Оперативна програма «Добро управление», съфинасирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.  

www.eufunds.bg  

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР 
СЛИВЕН  

бул. “Цар Освободител” № 1 
: 044/ 611 145 

e-mail: oicsliven@gmail.com  
  

http://www.eufunds.bg/
mailto:oicsliven@gmail.com

