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През 2016 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 две писмени
процедури за неприсъствено вземане на решения. На тях са обсъдени и приети следните
по-важни документи:


Вътрешни правила за работата на КН на ОП НОИР и „Кодекс на
поведение на Комитета за наблюдение на ОП НОИР“;



Индикативна годишна работна програма за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ от ОП НОИР за 2017 г.;



Годишен план за действие за 2017 г. в изпълнение на Националната
комуникационна стратегия 2014 – 2020 г.;



План за оценка на ОП НОИР;



Годишен доклад за изпълнение на ОП НОИР за 2015 г.;



Методологии за техническа и финансова оценка и критерии за подбор на
6 операции по приоритетни оси 2 и 3.

В изпълнение на ИГРП на ОП НОИР през 2016 г. са обявени за кандидатстване
7 операции:


2 по Приоритетна ос (ПО) 1 „Научни изследвания и технологично развитие“:
„Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“ и „Изграждане
и развитие на центрове за компетентност“;



4 по ПО 2 „Образование и учене през целия живот“: „Ученически практики
– Фаза 1“, „Въвеждане на кредити в системата на професионалното
образование и обучение“, „Квалификация на педагогическите специалисти –
Фаза 1“ и „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти,
специализанти и млади учени – Фаза 1“ и



1 по ПО 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“:
„Ограмотяване на възрастни – Фаза 1.

През 2016 г. Управляващият орган подготви условията за кандидатстване и по
операции с бюджет в размер на 413 000 000 лв., което представлява 30,12 % от целия
бюджет на ОП НОИР, възлизащ на 1 371 383 547,82 лв. През годината беше договорено
предоставянето на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по 10 операции и бюджетни
линии в размер на 287 459 843,98 лв., което представлява 20,96 % от целия бюджет на
ОП НОИР. Одобрените и изплатени средства към бенефициентите са общо 37 772 269,28
лв., което представлява 2,75 % от целия бюджет на ОП НОИР.
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Общо от началото на изпълнението на оперативната програма до сега
договорените средства са в размер на 316 028 241,98 лв., което представлява 23,04 % от
целия бюджет на ОП НОИР.
До 31.12.2016 г. по по-голяма част от операциите за директно предоставяне са
извършени предимно подготвителни дейности – сформиране на екипи, подготовка на
документация и провеждане на процедури по Закона за обществените поръчки и др. По
операциите за подбор на проекти са започнати дейности, насочени към работа със
семейството за разясняване на ползите от интегрираното образование; подкрепа за деца
и ученици от етническите малцинства за изравняване на стартовите им позиции при
постъпване в образователната система и за продължаване на образованието в
гимназиален етап; осигуряване при необходимост на допълнително обучение по
български език за деца и ученици, за които българския език не е майчин; осъществяване
на извънкласни и извънучилищни дейности със съдържателни елементи на
интеркултурно образование.
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. В

настоящия момент УО и МОН работи

интензивно за изпълнението в срок на всички заложени в плана за действие мерки и за
преодоляване на констатираните от одитната мисия слабости.
В процеса на програмиране на операциите по ОП НОИР са предприети
съответните действия от страна на УО за гарантиране на равенството между мъжете и
жените и недопускането на дискриминация на основата на полов, расов или етнически
произход, религия или вероизповедание, увреждане, възраст или сексуална ориентация.
Изпълнението на хоризонталните принципи на програмата се залага в критериите за
подбор на операция и Условията за кандидатстване по съответната процедура и се
оценява от УО за всяко подадено проектно предложение. В процеса на програмиране на
операциите по ОП НОИР са предприети съответните действия от страна на УО за
гарантиране на устойчивото развитие съгласно чл. 8 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.
През 2016 г. чрез писмена процедура за неприсъствено вземане на решение е
одобрен План за оценка на ОП НОИР.

