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ОПИСАНИЕ НА ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Откриване на заседанието
Осмото заседание беше открито от г-н Кирил Гератлиев – изпълнителен директор на
Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“
(ИА ОПНОИР), ръководител на Управляващия орган (УО) на Оперативна програма „Наука и
образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. (ОП НОИР) и председател на Комитета за
наблюдение (КН) на ОП НОИР. Той обяви, че на заседанието на КН са се регистрирали 27
членове с право на глас от общо 56 и все още не е налице необходимият кворум, затова
заседанието ще започне с представяне на информация, която няма да бъде подлагана на
гласуване.
Ръководителят на УО на ОП НОИР съобщи, че вече са възстановени плащанията от страна на
Европейската комисия (ЕК), спрени въз основа на предварителен одитен доклад на ЕК. Той
изказа благодарност за съвместната ползотворна работа на служителите на Министерството на
финансите, Сертифициращия орган, Одитиращия орган, дирекция „Централно координационно
звено“ на Администрацията на Министерския съвет (ЦКЗ на АМС), другите Управляващи
органи, както и на служителите на Министерството на образованието и науката (МОН) и на ИА
ОПНОИР, които са участвали в изпълнението на препоръките на ЕК. Той подчерта, че не са
регистрирани закъснения в плащанията към бенефициентите по всички изпълнявани договори,
тъй като те са били поети от националния бюджет.
Председателят на КН представи наблюдателите от ЕК, след което им предостави думата за
встъпителни изказвания.
Г-жа Сандрин де Бугеномс от Генерална дирекция (ГД) „Трудова заетост, социални въпроси и
приобщаване“ на ЕК даде положителна оценка на работата на Управляващия орган на
Оперативната програма. Тя посочи също, че създаването на ИА ОПНОИР поставя отлични
основи, като тези усилия трябва да бъдат продължени. Тя отбеляза, че на всички нива на
образователната система има сериозни предизвикателства. Част от тях ще бъдат адресирани в
новите операции, които са в процес на програмиране, като следва да се извлекат поуки и от
първите етапи на тези процедури. Г-жа де Бугеномс подчерта, че кохезионната политика и
инвестирането в развитието на човешките ресурси има важно място в бъдещата многогодишна
финансова рамка за Европейския съюз.
Г-н Аурелио Сесилио от ГД „Регионална и урбанистична политика“ на ЕК също поздрави УО на
ОП НОИР и българските власти за усилията за превъзмогване на трудностите и слабостите,
установени в системите за управление и контрол на ОП НОИР. Той посочи, че е важно да се
извлекат уроците от тези проблеми. Той обърна внимание на значителните закъснения по
Приоритетна ос (ПО) 1 на Програмата, като допълни, че вероятно това скоро ще доведе до
вземане на решения за оптимизиране на ресурсите, за да се постигнат общите цели за
подкрепата на системата на иновациите и изследователската дейност.
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Председателят на КН обяви, че на заседанието вече са се регистрирали 32 членове с право на
глас от общо 56 и е налице необходимият кворум.
1.

Проект на дневен ред

Председателят на КН на ОП НОИР г-н Кирил Гератлиев представи проекта на дневен ред.
Проектът на дневен ред беше подложен на гласуване и приет с общо съгласие.
2.

Представяне на информация за изпълнение на Оперативна програма „Наука и
образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. (до 30.04.2018 г.) и дейността на
Управляващия орган. Информация за проведени писмени процедури през м.
февруари 2018 г. и м. март 2018 г.

Г-н Иван Попов, директор на дирекция „Програмиране, наблюдение и оценка“ (ПНО) на ИА
ОПНОИР, представи информация за изпълнение на ОП НОИР (към 30.04.2018 г.), както и за
дейността на УО, и за проведени през месеците февруари и март 2018 г. писмени процедури за
неприсъствено вземане на решение.
Бяха направени изказвания на представителя на групата юридически лица с нестопанска цел за
общественополезна дейност (ЮЛНЦ за ОПД), работещи в сферата на социалното включване и
интеграцията на малцинствени етнически групи и на маргинализирани групи г-н Деян Колев,
изпълнителния директор на ИА ОПНОИР г-н Кирил Гератлиев, директора на Главна дирекция
„Верификация“ (ГДВ) на ИА ОПНОИР г-жа Стефка Малиновска, представителя на
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) доц. Борислав Великов и
представителя на Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите
специалисти Геновева Черкезова.
Проведе се кратка дискусия относно финансирането на проектни предложения, включени в
списъка с резервни проектни предложения, които са преминали успешно оценката, но за които
не е достигнало финансиране по процедурите за подбор на проекти по ПО3, а също така и за
разходите за възнаграждения на учителите по проекти за директно предоставяне, и за
възможностите за партньорство по операция „Квалификация на педагогическите специалисти –
Фаза 1“.
3.

Представяне на информация за оценката на процедурите по Приоритетна ос 1 на
ОП НОИР

Г-н Цветан Спасов, директор на дирекция „Подбор на проекти и договаряне“ (ППД) на ИА
ОПНОИР, представи информация за оценката на процедурите по Приоритетна ос 1 на ОП
НОИР.
Бяха направени изказвания на председателя на Селскостопанската академия (ССА) проф. Васил
Николов, изпълнителния директор на ИА ОПНОИР г-н Кирил Гератлиев, представителя на
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групата ЮЛНЦ за ОПД, работещи в сферата на социалното включване и интеграцията на
малцинствени етнически групи и на маргинализирани групи г-н Деян Колев, представителя на
АИКБ доц. Борислав Великов, председателя на Националната агенция за професионално
образование и обучение (НАПОО) г-жа Емилияна Димитрова, председателя на Синдикат
„Висше образование“ на Конфедерацията на независимите синдикати в България доц. д-р инж.
Лиляна Вълчева, директора на ГДВ на ИА ОПНОИР г-жа Стефка Малиновска, представителя на
ЕК Аурелио Сесилио и представителя на дирекция ЦКЗ на АМС г-жа Добринка Кръстева.
Проведе се кратка дискусия за процесите на оценка и договаряне по ПО1, подадени жалби и
заведени дела в тази връзка, липсата на одобрени за финансиране проектни предложения по
Компонент 3 „Индустрия за здравословен живот и био-технологии“ на процедура „Изграждане и
развитие на центрове за върхови постижения“, неравномерното териториално разпределение –
свръхконцентрацията на сключени договори в Югозападен статистически район и липсата на
такива в Северозападен статистически район, осигуряването на възможност за осигуряване в
центровете за компетентност (ЦК) на връзка между средното професионално и висшето
образование, предоставянето на насоки относно назначаването на работа в ЦК и авансовото
финансиране.
4.

Представяне и обсъждане на предложение за изменение на Оперативна програма
„Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

Г-н Иван Попов, директор на дирекция ПНО на ИА ОПНОИР, представи предложенията на УО
за изменение на ОП НОИР. Ръководителят на УО на ОП НОИР допълни, че това представяне е
за информация и обсъждане и няма да бъде подлагано на гласуване на Осмото заседание на КН.
Бяха направени изказвания на представителя на АИКБ доц. Борислав Великов, представителите
на ССА проф. Васил Николов и Мария Юнакова, изпълнителния директор на ИА ОПНОИР г-н
Кирил Гератлиев, представителя на Българската търговско-промишлена палата г-жа Беата
Папазова, представителя на групата ЮЛНЦ за ОПД, работещи в сферата на социалното
включване и интеграцията на малцинствени етнически групи и на маргинализирани групи г-н
Деян Колев, заместник-министъра на образованието и науката проф. Иван Димов, представителя
на Националната мрежа за децата г-жа Пламена Николова.
Проведе се дискусия относно предложените изменения и свързани с тях въпроси, по-конкретно:
оптимизиране на изпълнението на целите, рамката за изпълнение, прехвърлянето на средства и
дейности от ПО1 на ОП НОИР към Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“
2014 – 2020 г., осигуряването на синергия между двете ОП, по-активното включване на бизнеса,
възможностите за финансиране на проекти по Специфична цел 3 на ПО1, осигуряването на
коректни данни за относителния (спрямо общия брой ученици) дял на учениците напуснали по
необективни причини формалното образование вследствие на заминаване в чужбина, както и
опростяване на изискванията и по-гъвкави процедури за реинтегриране в български училища,
като беше изразена подкрепа за предлаганите промени.
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5.

Обсъждане и вземане на решение за одобрение на Годишен доклад за изпълнение на
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.
за 2017 г.

Г-н Иван Попов, директор на дирекция ПНО на ИА ОПНОИР, представи накратко основните
моменти от Годишния доклад за изпълнение на ОП НОИР за 2017 г.
Бяха направени изказвания на представителите на ЕК Сандрин де Бугеномс и Франсоа Галага.
Те посочиха, че ще изразят коментарите си след като разгледат подробно доклада и отправиха
препоръки за извършване на анализ на трудностите при прилагането на критериите за подбор на
операции по ПО1. Те отбелязаха и необходимостта от разработване на допълнителни
ръководства и указания за бенефициентите, също така възможността процесът по оценка да
бъде предоставен на външен изпълнител, за да се преодолеят трудностите.
Проектът на Годишен доклад за изпълнението на ОП НОИР за 2017 г. беше подложен на
гласуване с допълнението, че се дава мандат на Управляващия орган да изпрати този
документ чрез системата SFC 2014 г. и да отрази допълнения и корекции вследствие на
евентуални коментари от страна на Европейската комисия. Годишният доклад за
изпълнението на ОП НОИР за 2017 г. беше одобрен единодушно.
6.

Представяне, обсъждане и вземане на решение за одобрение на Проект на
Индикативна годишна работна програма на ОП НОИР за 2018 г. (актуализация)

Г-н Иван Попов, директор на дирекция ПНО на ИА ОПНОИР, представи накратко проекта на
актуализирана Индикативна годишна работна програма на ОП НОИР за 2018 г.
Бяха направени изказвания на изпълнителния директор на ИА ОПНОИР г-н Кирил Гератлиев,
представителя на групата ЮЛНЦ за ОПД, работещи в сферата на социалното включване и
интеграцията на малцинствени етнически групи и на маргинализирани групи г-н Деян Колев,
представителя на АИКБ г-жа Росица Стелиянова и председателя на НАПОО г-жа Емилияна
Димитрова.
Отправените коментари бяха свързани с процедури „Повишаване на капацитета на
педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“, „Подкрепа за успех“, „Да
работим в България“ и „Адаптиране на системите за средно професионално и висше
образование спрямо изискванията на пазара на труда в България“.
Проектът на актуализирана Индикативна годишна работна програма на ОП НОИР за
2018 г. беше подложен на гласуване и приет с общо съгласие.
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7.

Представяне, обсъждане и вземане на решение за одобрение на методология и
критерии за подбор на операция „Активно приобщаване в системата на
предучилищното образование“

Г-жа Веселина Тюфекчиева, държавен експерт в дирекция ПНО на ИА ОПНОИР, представи
проекта на методология и критерии за подбор на операция „Активно приобщаване в системата
на предучилищното образование“.
Бяха направени изказвания на представителя на ЕК г-жа Сандрин де Бугеномс, представителя на
групата ЮЛНЦ за ОПД, работещи в сферата на социалното включване и интеграцията на
малцинствени етнически групи и на маргинализирани групи г-н Деян Колев, изпълнителния
директор на ИА ОПНОИР г-н Кирил Гератлиев, председателя на НАПОО г-жа Емилияна
Димитрова, представителя на дирекция ЦКЗ на АМС г-жа Добринка Кръстева и директора на
дирекция „Приобщаващо образование“ на МОН г-жа Грета Ганчева.
Проведе се дискусия относно вида на операцията, включването на неправителствени
организации, начина на подбиране на детските градини, допълняемостта и демаркацията с
Норвежкия финансов механизъм, начина на изпълнение на дейностите, взаимодействието с
общините и индикаторите по операцията.
Проектът на методология и критерии за подбор на операция „Активно приобщаване в
системата на предучилищното образование“ беше подложен на гласуване и приет с общо
съгласие, с изключение на трима гласували „въздържал се“ (представителят на групата
ЮЛНЦ за ОПД, работещи в сферата на социалното включване и интеграцията на
малцинствени етнически групи и на маргинализирани групи г-н Деян Колев,
председателят на НАПОО г-жа Емилияна Димитрова и председателят на Центъра за
образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства г-жа
Мануела Радева) съгласно чл. 18, ал. 2 от Вътрешните правила за работа на КН на ОП
НОИР. Представителят на МОН проф. Иван Димов не участва в гласуването.
КН даде мандат на Управляващия орган на ОП НОИР да измени с писмена процедура
методологията и критериите за подбор на операция „Осигуряване на достъп до качествено
образование в малките населени места и в труднодостъпните райони“, с цел
освобождаване на средства, за които няма сключени споразумения за изпълнение на
стратегии за изпълнение на ВОМР и обезпечаване на необходимия ресурс за операция
„Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“.
Други въпроси
Ръководителят на УО на ОП НОИР посочи, че наистина има закъснения при одобрението на
някои от операциите, като то отчасти се дължи на необходимостта от преработването им и от
финализиране на изменението на ОП НОИР.
Г-н Иван Попов, директор на дирекция ПНО на ИА ОПНОИР, представи плановете на УО на
ОП НОИР за съобразено с актуализираната ИГРП обявяване на три процедури за неприсъствено
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вземане на решение през следващите месеци за одобрението на общо 7 изменения на
методологии и критерии за подбор на операции.
Председателят на КН г-н Кирил Гератлиев информира участниците в заседанието, че УО на ОП
НОИР предвижда да организира и проведе извънреден КН през месец юни 2018 г., за да
представи подготвените за одобрение процедури, както и изменението на ОП НОИР.
Закриване на заседанието
След изчерпване на дневния ред на заседанието изпълнителният директор на ИА ОПНОИР,
Ръководител на УО на ОП НОИР и председател на КН на ОП НОИР г-н Кирил Гератлиев
благодари на служителите на ИА ОПНОИР и участниците в заседанието на КН, и посочи, че
разчита на подкрепата и участието им на предстоящото извънредно заседание на КН.
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Р Е Ш Е Н И Я:
1. КН приема дневния ред на Осмото заседание на КН на ОП НОИР.
2. КН приема Годишния доклад за изпълнение на Оперативна програма „Наука и
образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. за 2017 г., като даде мандат на
Управляващия орган да изпрати документа чрез системата SFC 2014 г. и да отрази
допълнения и корекции вследствие на евентуални коментари от страна на Европейската
комисия.
3. КН приема предложената от Управляващия орган актуализация на Индикативната
годишна работна програма на ОП НОИР за 2018 г.
4. КН приема предложените методология и критерии за подбор на операция „Активно
приобщаване в системата на предучилищното образование“ по Приоритетна ос 3
„Образователна среда за приобщаващо образование“ на ОП НОИР, в които са отразени
получените бележки от Тематичните работна група „Предучилищно и училищно
образование“ и „Социално приобщаване чрез образование“ и членовете на Комитета за
наблюдение.
КН дава мандат на Управляващия орган на ОП НОИР да измени с писмена процедура
методологията и критериите за подбор на операция „Осигуряване на достъп до
качествено образование в малките населени места и в труднодостъпните райони“, с цел
освобождаване на средства, за които няма сключени споразумения за изпълнение на
стратегии за изпълнение на ВОМР и обезпечаване на необходимия ресурс за операция
„Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“.
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4. П Р И С Ъ С Т В Е Н С П И С Ъ К:
Членове с право на глас
Институция/ организация/програма
Председател

Представител
Кирил Гератлиев

Изпълнителна агенция „Оперативна програма
Наука и образование за интелигентен растеж“
Управляващ орган (УО) на Оперативна програма
„Региони в растеж“ 2014 – 2020

Татяна Ангелчева

Министерство на труда и социалната политика

Анна Матеева

УО на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“ 2014 – 2020 г.
Министерство на транспорта, информационните

Мая Тодорова

технологии и съобщенията
УО на Оперативна програма „Транспорт и
транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г.
Министерство на икономиката

Илияна Илиева

УО на Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г.
Министерство на околната среда и водите

Анастасия Грозданова

УО на Оперативна програма „Околна среда“ 2014 –
2020 г.
Администрация на Министерски съвет

Галя Иванова

УО на Оперативна програма „Добро управление“
2014 – 2020
Министерство на земеделието, храните и горите

Красимира Данкова

Управляващ орган на Програмата за морско дело и
рибарство 2014 – 2020 г.
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Институция/ организация/програма

Представител

Изпълнителна агенция „Наука и образование за Иван Попов
интелигентен растеж“

Цветан Спасов

УО на Оперативна програма „Наука и образование
за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

Стефка Пилева – Малиновска

Администрация на Министерски съвет

Валентина Стоянова

Дирекция
„Координация
Европейския съюз“

по

въпросите

Администрация на Министерски съвет
Дирекция „Централно координационно звено“
Министерство на финансите

на

Добринка Кръстева
Елена Минчева
Димитрина Йорданова

Дирекция „Държавни помощи и реален сектор“
Министерство на финансите

Калоян Стойчев

Дирекция „Икономическа и финансова политика“
Национален статистически институт

Елена Цанкова

Министерство на образованието и науката

проф. Иван Димов

Министерство на икономиката

Тихомира Палова

Министерство на културата

Румен Джуров

Министерство на младежта и спорта

Веселина Георгиева

Държавна агенция за закрила на детето

Милена Дянкова
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Институция/ организация/програма

Представител

Селскостопанска академия

проф. д-р Васил Николов

Национална агенция за професионално образование
и обучение

Емилияна Димитрова

Център за информационно осигуряване на
образованието

Ваня Ботева-Димитрова

Център за образователна интеграция на децата и
учениците от етническите малцинства

Мануела Радева

Национален център за повишаване на
квалификацията на педагогическите специалисти

Геновева Черкезова

Център за развитие на човешките ресурси

Калинка Боянова

Национално сдружение на общините в Р България

Теодора Дачева

Конфедерация на работодателите и индустриалците
в България

Иван Захариев

Българска търговско-промишлена палата

Беата Папазова

Асоциация на индустриалния капитал в България

доц. Борислав Великов

Нирен Хасанова

Маргарита Мишева

Росица Стелиянова
Българска стопанска камара

Светлана Дончева
Кирил Желязков

Конфедерация на независимите синдикати в
България

доц. д-р инж. Лиляна Вълчева

Група юридически лица с нестопанска цел за Деян Колев
общественополезна дейност (ЮЛНЦ за ОПД),
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Институция/ организация/програма

Представител

работещи в сферата на социалното включване и
интеграцията на малцинствени етнически групи и на
маргинализирани групи
Група ЮЛНЦ за ОПД, работещи в сферата на Стоян Павлов
образованието и обучението
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Наблюдатели с право на съвещателен глас
Институция/ организация/програма

Представител

Изпълнителна агенция „Одит на средствата от
Европейския съюз“

Петрана Павлова

Агенция за обществени поръчки

Мария Стефанова

Министерството на земеделието, храните и горите

Нели Москова

отдел „Наблюдение, координация и контрол на
дейността на Разплащателната агенция“
Министерство на финансите
Дирекция „Национален фонд“

Мануела Милошева
Василка Костадинова

Група ЮЛНЦ за ОПД, работещи в сферата на
граждански права и свободи

Пламена Николова

Генерална дирекция „Трудова заетост, социални
въпроси и приобщаване“, Европейска комисия

Сандрин де Бугеномс
Дора Крумова
Калоян Колев

Генерална дирекция „Регионална и урбанистична
политика“, Европейска комисия

Аурелио Сесилио
Франсоа Галага
Симеон Шенев

14

