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• Обявени за кандидатстване 2 процедури за предоставяне на БФП чрез 

подбор на проектни предложения на обща стойност 350 000 000 лв. :

- „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“ –

200 000 000 лв.;

- „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“ – 150 000 000 лв.
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•Обявени за кандидатстване 9 процедури на 

обща стойност 255 611 000,00 лв., от тях:

- 6 за директно предоставяне на БФП;

- 1 процедура за подбор на проекти - сключени 

17 договора в процес на изпълнение;

- 2 процедури  предложени за прекратяване;

- Договорени средства – 192 104 228.82 лв.;

- Реално изплатени средства – 88 053 535,99 лв.;

- Верифицирани средства – 56 305 739,61 лв.
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6 стартирали процедури за кандидатстване на 

стойност 175 500 000,00 лв.

- 4 процедури в процес на изпълнение (2 за 

директно предоставяне на БФП и 2 за подбор на 

проекти със сключени общо 121 договора в 

процес на изпълнение);

- ВОМР (в процес на оценяване на 23 

стратегии с мерки по ОП НОИР);

- Интегрирани мерки за достъп до 

образование (подготовка на насоки );

- Договорени средства – 75 551 962,14 лв.;

- Реално изплатени средства – 29 202 495,36 лв.;

- Верифицирани средства – 14 181 910,79 лв.
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- Издадени са 6 заповеди на министъра на 

образованието и науката за предоставяне на 

БФП по бюджетни линии, съгласно финансовите 

планове по ПО 4;

- Размерът на предоставените средства е общо 

23 969 206,30 лв.;

- Реално изплатените средства – 3 085 646,96 лв.;

- Верифицирани средства – 1 996 154,11 лв.
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25%
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14,33%

96,89%

39,74%

20%

80%

87%

Дял на учениците, от включените в дейности по кариерно 
ориентиране по ОП, които са получили индивидуална 

консултация за кариерно ориентиране 

Дял на училищата, предлагащи дейности за повишаване 
мотивацията за учене, чрез развитие на специфични знания, 

умения и компетентности 

Дял на студентите, преминали успешно практическо обучение 
в реална работна среда от включените в дейности по ОП 

базова стойност актуално състояние целева стойност
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Дял на 30-34-годишните завършили висше образование, от 

включените в дейности по ОП

Дял (в %) на 30-34-годишните завършили висше 

образование, от включените в дейности по ОП 

( целева стойност 36%)

Дял (в %) на преждевременно напусналите училище 

лица на възраст между 18 и 24 г., включени в 

дейности по ОП (целева стойност 11%)

%%
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1. Стартиране на широк консултативен процес за изготвяне на 

предложения за промяна в концептуалната рамка на ОП НОИР по 

отношение на базисните категории и оптимизиране на индикаторите.

2. Провеждане на тематични работни срещи със заинтересованите 

страни:  

- МОН – дирекции „ПСРИО"; „ПО"; „ПОО"„ВО"; „Наука"; „СПУО”;

- Представители на НСИ, ОПИК, МФ/НФ, ИА ОСЕС, АМС/ЦКЗ, СКУСЕС;

- Представители на главни дирекции в ЕК.
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№ Заповед № 
Ръководител на Управляващ 

орган 

Период на 
изпълнение на 

функциите 
Продължителност 

1 РД09-652/ 
21.05.2015 г. 

Министър на образованието и 
науката 

21.05.2015 - 
01.12.2015 г. 

6 месеца и 10 дни 

2 РД09-1767/ 
02.12.2015 г. 

Главен директор ГД СФМОП 02.12.2015 - 
04.07.2016 г. 

7 месеца и 2 дни 

3 РД09-892/ 
05.07.2016 г. 

Министър на образованието и 
науката 

05.07.2016 - 
23.10.2016 г. 

3 месеца и 19 дни 

4 РД09-1659/ 
24.10.2016 г. 

Главен директор ГД СФМОП 24.10.2016 - 
01.12.2016 г. 

1 месец и 8 дни 

5 РД09-1949/ 
02.12.2016 г. и 
РД09-1983/ 
12.12.2016 г. 

Главен директор ГД СФМОП - 
сменен 

02.12.2016 - 
11.12.2016 г. 
12.12.2016 – 
13.02.2017 г. 

10 дни 
2 месеца и 1 ден 

6. РД09-1642/ 
14.02.2017 г. 

Заместник- министър на 
образованието и науката 

14.02.2017 - 
09.05.2017 г. 

2 месеца и 25 дни 

7.  РД10-34/ 
18.01.2017 г. 

Главен директор ГДСФМОП - 
същия по т. 5 

10.05.2017 – 
02.07.2017 г. 

1 месец и 22 дни 

8.  Главен директор ГДСФМОП - 
сменен 

03.07.2017 - 
досега 
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  Заети 
щатни 
бройки 
(общо) 

Брой 
напуснали 

(общо) 

Текучество 
(%) 

Към 
31.12.2014 г. 

96 19 19.7 

Към 
31.12.2015 г. 

100 14 14 

Към 
31.12.2016 г. 

100 33 33 

Към 
31.05.2017 г. 

99 15 15.1 

 



25


