Протокол
от
Трето заседание на тематичната работна група за разработване на Оперативна
програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.”

29 март 2013 г., 10.00 ч., Химикотехнологичен и металургичен университет

Присъствали:
1. Петя Евтимова

Заместник-министър на образованието, младежта
и науката

2. Петър Иванов

Заместник-главен директор на ГД СФМОП

3. Стоян Цонев

Началник на отдел

„Анализ,

планиране и

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ”
(АППБФП), ГД СФМОП, МОМН
4. Валентина Дейкова

Началник на отдел „Учене през целия живот”
(УЦЖ), дирекция „Формиране, анализ и оценка
на политиките” (ФАОП), МОМН

5. Светомира Апостолова-Калоянова Държавен експерт в отдел УЦЖ, дирекция
ФАОП, МОМН
6. Милка Коджабашиева

Директор

на

дирекция

„Квалификация

и

„Разработване

и

кариерно развитие”, МОМН
7. Яна Йотова

Старши

експерт

в

отдел

актуализиране на нормативни документи и
програми”

(РАНДП),

дирекция

„Висше

образование” (ВО), МОМН
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8. Яничка Труева

Директор на дирекция „Младеж”, МОМН

9. Анита Рахова

Главен експерт в отдел „Планиране на бюджета”
дирекция „Финанси”, МОМН

10. Красимира Нечева

Директор дирекция „Държавна собственост и
обществени поръчки”, МОМН

11. Пламен Славов

Главен експерт в отдел „Международно право”
(МП), Дирекция „Правна”, МОМН

12. Геновева Жечева

Началник на отдел "Транснационални научни
инициативи", дирекция „Наука”, МОМН

13. Елина Давидова

Началник отдел „Управление на качеството”, ГД
СФМОП, МОМН

14. Иван Модев

Изпълнителен директор на Национален център
„Европейски младежки програми и инициативи”

15. Емилияна Димитрова

Председател

на

Национална

агенция

за

професионално образование и обучение
16. Марияна Павлова

Заместник-председател на Национална агенция
за професионално образование и обучение

17. проф. дин Вера Бонева

Председател

на

Национална

агенция

за

оценяване и акредитация
18. Стоянка Кирева

Директор в Национална агенция за оценяване и
акредитация

19. Мария Маринова

Главен експерт, Център за информационно
осигуряване

20. Лиляна Ковачева

Директор на Център за образователна интеграция
на

децата

и

учениците

от

етническите

малцинства
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21. Анелия Андреева

Директор, Национален институт за обучение и
квалификация в системата на образованието

22. Вержиния Цанкова

Главен секретар на Национален център за
информация и документация

23. Боряна Георгиева

Директор на дирекция в Център за развитие на
човешките ресурси

24. Проф. д.ик.н. Стати Статев

Заместник-председател на СР и ректор на УНСС,
Съвет на ректорите на висшите училища в
България

25.

Проф.

д.т.н.

Стефан Съветник на председателя на Българска академия

Хаджитодоров

на науките

26. Проф. д.т.н. Валентин Бъчваров

Главен

научен

секретар,

Селскостопанска

академия
27. Ангел Георгиев

Председател, Национално представителство на
студентските съвети

28. Марио Терзиев

Национално представителство на студентските
съвети

29. Добромир Добрев

Софийски университет „Св. Климент Охридски”,
Представител на академичната общност

30. проф. д-р Петър Миланов

ЮЗУ, Представител на академичната общност

31. Владимир Русев

Държавен експерт в дирекция „Стратегическо
развитие и координация” (СРК), Администрация
на Министерския съвет (АМС)

32. Вера Маркова

Главен експерт, отдел „Изпълнение на НСРР и
хоризонтални
„Програмиране

въпроси”,
на

средствата

Дирекция
от

ЕС”,
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Администрация на Министерския съвет
33. Анелия Грозданова

Началник

отдел

„Други

инструменти

и

програми”, Дирекция „Мониторинг на средствата
от ЕС”, Администрация на Министерския съвет
34. Албена Стойнева

Главен експерт, отдел „Стратегии и програми за
икономически

растеж”,

Дирекция

„Икономическа и финансова политика”, МФ
35. Невена Гамизова

Младши експерт в отдел „Макроикономически
анализи и прогнози“ Дирекция „Икономическа и
финансова политика”, МФ

36. Христо Парашкевов

Държавен одитор, дирекция „Одитна дейност”,
Изпълнителна агенция „Одит на средствата от
Европейския съюз”

37. Антонина Кардашева

Дирекция

„Международни

проекти”,

Министерство на вътрешните работи
38. доц. д-р Бойка Чернева

Декан на факултет „Полиция“, Академия на МВР

39. Гергана Колешанска

Министерство на труда и социалната политика

40. Драгомир Драганов

Заместник-главен директор на Главна дирекция
„Европейски фондове, международни програми и
проекти”, Министерство на труда и социалната
политика

41. Емилия Радева

Началник

на

отдел

„Иновации

и

предприемачество“, дирекция „Бизнес среда и
политика за малките и средните предприятия“,
МИЕТ
42. Димчо Димов

Старши експерт в отдел „Програмиране, оценка,
информация и публичност”, Главна дирекция
„Програмиране

на

регионалното

развитие”,
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Министерство

на

регионалното

развитие

и

благоустройството
43. Доц. Тотко Татьозов

Министерство на здравеопазването

44. Ели Канева

Главен експерт, отдел „Европейски програми и
проекти”,

дирекция

„Информационни

технологии”,

Министерство

на

транспорта,

информационните технологии и съобщенията
45. Добромир Тотев

Директор

на

дирекция

„Планиране,

програмиране и бюджет“, Министерство на
отбраната
46. Цветелина Йорданова

Министерство на отбраната

47. Мариела Григорова

Младши експерт, отдел „СПОС”, дирекция
„ПОС”, Министерство на околната среда и
водите

48. Антония Тилкова

Старши експерт в дирекция «Държавна политика
за детето», Държавна агенция за закрила на
детето

49. Елена Цанкова

Главен

експерт

отдел

„Статистика

на

образованието, културата и информационното
общество”, Национален статистически институт
50. Теодора Дачева

Заместник-изпълнителен директор, Национално
сдружение на общините в Република България

51. Маргарита Дамянова

Управител на „БТПП – Център за професионално
обучение, преводи, консултации и фирмено
обслужване“

ЕООД,

Българска

търговско-

промишлена палата
52. Иван Захариев

Директор „Пазар на труда”, Конфедерация на
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работодателите и индустриалците в България
53. Елена Маринова

Член на УС на БАИТ, Конфедерацията на
работодателите и индустриалците в България

54. доц. Борислав Великов

Асоциация на индустриалния капитал в България

55. Боян Бойчев

Асоциация на индустриалния капитал в България

56. доц. Лиляна Вълчева

Председател на национален браншов синдикат
„Висше образование и наука” към КНСБ

57. Владимир Богданов

КНСБ

58. Ивона Димитрова

КНСБ

59. Ивайло Симеонов

КНСБ

60. Мария Чочова

КНСБ

61. Евгения Пеева

Изпълнителен директор, Фондация "Заедно в
час"
Образователни и обучителни организации

62. Анна Попова

Координатор проекти, програми и международна
дейност на Изпълнителното бюро на Българската
библиотечно-информационна асоциация;
Организации,

предоставящи

информационни

услуги
63. Василена Кръстева

Асоциация на докторантите в България;
Научно-изследователски и развойни организации

64. Теодор Василев

Заместник-председател на Национален младежки
форум;
Организации, работещи в сферата на младежта
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65. Николай Тодоров

Началник

отдел

„Международни

операции,

програми и проекти”, дирекция „Международно
сътрудничество

и

програми”,

Сдружение

"Български червен кръст" (БЧК);
Организации,

работещи

в

сферата

на

общественото здраве
66. Милена Иванова

Главен специалист „Първа помощ и здравна
просвета”,

дирекция

"Български

младежки

червен кръст", Сдружение БЧК;
Организации,

работещи

в

сферата

на

общественото здраве
67. Христина Богданова

Сътрудник

по

управление

на

европейски

проекти, Сдружение "Международен алианц за
развитие";
Организации, работещи в сферата на човешките
и гражданските права и свободи
68. Яна Стоева

Младши експерт, Съвет за административна
реформа

69. Диана Вакарелска

УНИЦЕФ

70. Вера Рангелова

УНИЦЕФ

1. Откриване на 3-тото заседание на работната група по ОП НОИР, П. Евтимова
представи дневния ред.
2. Пристъпи се към разглеждане на въпросите по т. 1 от дневния ред – Приемане на
окончателен протокол от първото заседание на 14.03.2013 г. без забележки.
3. Пристъпи се към разглеждане на въпросите по т. 2 от дневния ред – Представяне
и обсъждане на приоритетна ос 5 „Образователна и ИКТ инфраструктура”.
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4. Теодора Дачева, Национално сдружение на общините в Република България –
изрази подкрепа по формулираните два приоритета. В допълнение, направи забележки
по отношение на териториалния обхват – 67-те града по програмата за регионално
развитие не влизат с цялата си територия в нея. Даден бе пример с град София – зоните
за целенасочено въздействие включват най-много до около половината от цялата
територия. Останалите зони в градовете не могат да се финансират по Оперативна
програма „Региони в растеж 2014-2020”. Предлагаме именно тези останали зони, които
са извън интегрираните планове за градско възстановяване и развитие по Оперативна
програма „Региони в растеж 2014-2020” – да бъдат финансирани по Оперативна
програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.”.
А по отношение на допустимите дейности – първата допустима дейност да се допълни
с „спомагателни помещения – ученическите столове“; и втората допустима дейност да
се допълни „подмяна на отоплителната инсталация и подмяна на топлоизточника“.
5. Боян Бойчев, Асоциация на индустриалния капитал в България, направи бележка по
отношение на обновяването на компютърната материална база, с минимум 10 000 нови
компютъризирани работни места, базирани на терминални решения, като предложи да
не се използва „терминали“, а „ устройства“, като по-общ термин.
6. Валентин Бъчваров, Главен научен секретар, Селскостопанска академия – по
отношение на инвестиционни приоритети № 1 и 2, предложи към бенефициентите да
бъде добавена ССА и поделенията й.
7. П. Евтимова обясни, че първо е необходимо да бъде направено уточнение с ЕК в коя
приоритетна ос ще се финансира ИКТ инфраструктурата.
8. Ели Канева, главен експерт, отдел „Европейски програми и проекти”, дирекция
„Информационни технологии”, Министерство на транспорта, информационните
технологии и съобщенията

(МТИТС) – информира, че от МТИТС са изпратени

коментари по електронен път.
9. Елена Маринова, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България
– подкрепи Боян Бойчев и уточни, че устройствата следва да са мобилни.
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10. Красимира Нечева, МОМН – поясни, че оборудването и обзавеждането ще покрие
цялата територия на България и остава изцяло в рамките на Оперативна програма
„Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.”.
В допълнение, обърна внимание, че всички държавни училища ще бъдат включени в
обхвата на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 20142020 г.”.
11. Проф. д.т.н. Хаджитодоров, БАН – подкрепи Валентин Бъчваров, като разясни, че
е достатъчно да са посочени към бенефициентите – „научни институции и
организации“.
В допълнение, потвърди, че е необходима яснота в коя приоритетна ос ще се финансира
ИКТ инфраструктурата.
12. П. Евтимова предложи да се подкрепи идеята ИКТ инфраструктурата да се запише
изцяло в приоритетна ос № 5. Предложението бе прието.
13. Евгения Пеева, изпълнителен директор, Фондация "Заедно в час" – да се заложи и
ефективното използване на ИКТ инфраструктурата.
14. П. Евтимова обясни, че това може да се заложи на ниво одобрение на проекти.
15. Доц. Борислав Великов, Асоциация на индустриалния капитал в България,
предложи да има целево насочване на средства в някои региони, които са поизостанали, като например Северозападния, както и да се добавят "Обединените Детски
Комплекси" към бенефициентите.
16. Доц. Вълчева, Председател на национален браншов синдикат „Висше образование
и наука” към КНСБ – препоръча проектното финансиране на дейностите да е свързано
с всички институции за висше образование и наука.
17. Теодор Василев, Заместник-председател на Национален младежки форум –
предложи да бъде създадена нова младежка инфраструктура.
18. П. Евтимова - МОМН информира, че е направено писмено искане до МРРБ по
това предложение.
19. Димчо Димов, старши експерт в отдел „Програмиране, оценка, информация и
публичност”, Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, МРРБ –
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направи уточнение, че от 67-те града само 39 са с до три зони за въздействие. За
останалите 28 града ще се покрива цялата градска територия. В допълнение,
информира, че към момента е приключила само първата част за разработване на
интегрираните планове.
20. П. Евтимова обърна внимание, че най-често срещаните бележки са относно
бенефициентите – и в този смисъл предложи да се обсъди как да се опишат – обобщено
или чрез изрично посочване.
21. Доц. Тотко Татьозов, Министерство на здравеопазването, зададе въпрос дали
програмата предвижда инвестиции за децата в най-малката възрастова група.
22. П. Евтимова обясни, че целенасочено не е посочено, защото в детската ясла няма
образователен процес. В този смисъл, е извън обхвата на програмата.
23. Теодора Дачева, изрази позиция, че е по-добре бенефициентите да бъдат посочени
обобщено.
24. Красимира Нечева, подкрепи мнението на Теодора Дачева и подчерта, че следва
по предпазливо да се дефинира кръгът на бенефициентите.
25. Емилияна Димитрова, председател на Национална агенция за професионално
образование и обучение, предложи да се помисли дали да се използва и изрично
посочване на определени бенефициенти.
26. Вержиния Цанкова, главен секретар на Национален център за информация и
документация, изрази пълна подкрепа по отношение на становището на Емилияна
Димитрова, като предложи за конкретни приоритети и мерки да се посочат конкретни
бенефициенти.
27. Лиляна Ковачева, директор на Център за образователна интеграция на децата и
учениците от етническите малцинства, също подкрепи да се конкретизират
бенефициентите.
28. П. Евтимова напомни, че има ограничения на броя знаци за оперативната програма
и това е допълнителен аргумент да се избягва конкретизиране на бенефициентите.
Пристъпи се към разглеждане на въпросите по т. 3, 4 и 5 от дневния ред –
Обсъждане на постъпилите коментари и предложения по приоритетни оси от 1 до 4;
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Обсъждане на демаркацията на ОП НОИР с други оперативни програми; и Представяне
на нов план-график за работата на работната група, с оглед новия краен срок в
заповедта.
29. П. Евтимова – благодари за коментарите, информира, че ще бъде изпратен
първоначален проект на ОП до членовете на РГ и помоли, когато се предлагат промени
да се представят в режим „проследяване на промените“.
По отношение на независимата оценка на потенциала на научните институции, обясни,
че ще се проведе процедура по възлагане на обществена поръчка. В допълнение,
информира, че БАН е провел подобна процедура преди две години. Целта е да има
яснота кои научните институции и висшите училища имат потенциал да изпълняват
успешно дейности по новата оперативна програма.
В допълнение, подчерта, че има международно установени стандарти за оценяване на
научния потенциал. ЕК изрично е информирала, че няма да подкрепи финансирането на
определени институти за изграждане на центрове за върхови постижения /Centers of
Excellence/ и центрове за компетентност /Centers of Competence/, ако не е проведена
независима оценка на потенциала.
П. Евтимова предложи да се проведат две или три обществените обсъждания на
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.”.
30. Проф. дин Вера Бонева, председател на Национална агенция за оценяване и
акредитация, предложи да се прецизират термините „научна организация“ и „научен
институт“.
31. П. Евтимова – информира, че след като бъде изпратен формуляра на ОП с
изискванията за попълване, в едноседмичен срок се очакват коментари.
По отношение на конкретните индикатори обърна внимание, че в предложенията за
регламенти има ясни изисквания какви индикатори следва да бъдат залагани. В
допълнение, подчерта, че е необходима аргументация за всеки предложен индикатор.
32. Е. Димитрова благодари за отразените конкретни бележки на Национална агенция
за професионално образование и обучение.
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33. П. Евтимова информира за подготвянето на специална рубрика на сайта на МОМН
за Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.”.
34. Марио Терзиев, Национално представителство на студентските съвети (НПСС) увери, че НПСС ще се постарае да популяризира рубриката сред всички студенти.
35. П. Евтимова информира за предстоящите срещи между ръководствата на
управляващите институции свързани с ОП по отношение на демаркацията – уточняване
на мерките по различните програми.
36. Доц. Г. Райчевски подчерта, че по отношение на ОП НОИР и новата ОП РЧР –
демаркацията е ясна, а главното обединително звено между двете ОП е превенцията и
намаляване процента на младежката безработица – проблем за целия ЕС.
По отношение на ОП НОИР и ОП за предприемачество и иновации – демаркацията
също е ясна, но е необходимо създаването на съвместна контактна група от експерти,
които познават в детайли и двете програми – с цел по-ясно разграничение.
В допълнение, обърна внимание и на въпроса за качеството на експертите оценители –
проблем за всички ОП и предложи да се изгради съгласуван механизъм за подбор на
експерти външни оценители.
37. Емилия Радева, началник на отдел „Иновации и предприемачество“, дирекция
„Бизнес среда и политика за малките и средните предприятия“, МИЕТ, информира, че
колегите от МИЕТ приемат предложените от МОМН формулировки по демаркацията.

38. В заключение, П. Евтимова напомни, че конкретните индикатори ще се разглеждат
на следващите срещи на РГ, благодари на присъстващите за участието и закри
заседанието.
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