
Програма „Образование“ 
2021-2027 г.

Процедури, свързани с 
подобряване на връзката 
между образованието и 

бизнеса

Изпълнителна агенция „Програма за образование“



Предстоящи процедури през 2023 година по Програма “Образование“ 2021-2027

Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие в 
предучилищното образование

Утвърждаване на интеркултурното образование, чрез култура, 
наука и спорт

Подобряване на качеството на общото образование чрез 
ефективно прилагане на компетентностен модел

Дигитална трансформация на училищното образование в т.ч. 
ПОО
Въвеждане на форми на дуално обучение в приложими специалности 
във висшето образование. Професионално ориентиране на студентите 
чрез практики и развитие на предприемачески умения

Подкрепа за развитие на проектна докторантура

Приоритет 1. „Приобщаващо 
образование и образователна 
интеграция“

Приоритет 2. „Модернизация и 
качество на образованието“

Приоритет 3. „Връзка на 
образованието с пазара на 
труда“

Обявени процедури през 2022 година по Програма “Образование“ 2021-2027

Обща и допълнителна подкрепа 
за личностно развитие в 

училищното образование

Модернизиране на 
професионалното образование и 

обучение

30.09.2022 20.12.2022
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Основни дейности с 
участието на бизнеса:

Процедура „Модернизиране на професионалното образование и обучение“

Целеви групи:

❑ Ученици в професионалните училища

❑ Учители и преподаватели по
професионална подготовка

❑ Представители на бизнеса, науката,
публичния и неправителствения сектор.

❖ Конкретен Бенефициент: МОН,
професионални училища

❖ Партньор: НАПОО

❖ Асоцииран партньор: Център за
УТФ

❖ Асоциирани партньори в етапа
на изпълнение: Работодатели

70 000 000 лева
2023-2027

Предложения за въвеждане 
на образователни 

материали по 
професионална подготовка 

Предложения от ССУ за 
актуализиране на Списъка 

на професиите за ПОО, ДОС, 
учебни планове и програми 

Разработване на 
Инструментариум за 

въвеждане на кредити и 
микро-квалификации в ПОО

Секторни съвети за 

уменията (ССУ)
Министерство на 
образованието и 

науката

НАПОО

Неправителст-
вени организации 

РАБОТОДАТЕЛИ Други доставчици 
на ПОО

Социални 
партньори

Въвеждане на резултатите от 
изпълнението на системните дейности в 

професионалните училища 

Професионални 
училища

3

Менторски и модулни 
обучения за 

преподаватели, вкл., от 
бизнеса

Кариерно и 
професионално 

ориентиране

Подкрепа за 
допълнителни 

практики в реална 
работна среда

Подобряване на  
ключовите компетентности 

по професионална 
подготовка

Актуализирани 10 
професионални 
направления от 

СППОО Над 43 хил. ученициОколо 3 хил. учители

Приоритет 3



Обявяване – февруари 2023 
Кандидатстване - март 2023 

Директно предоставяне
МОН

Партньори - ЦОПУО, НСЦ

Подкрепа на образователния процес за 

развитие на ключови компетентности във 

всички образователни етапи от 

училищното образование чрез 

насърчаване на използването на различни 

подходи, инструменти и среди за 

преподаване и учене. 

ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЧРЕЗ ЕФЕКТИВНО 
ПРИЛАГАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТЕН МОДЕЛ

Изграждане на Професионални учещи се общности (клъстери).

Бюджет:
166 685 431 лв.

Приоритет 2

2. Осигуряване на съвременен 
инструментариум за 

измерване и оценяване на 
резултатите на учениците.

3. Целеви обучения на 
педагогически 
специалисти и експерти.

1. Модернизиране 
методите на преподаване 

и оценяване

4. Прилагане на 
концепцията за споделяне 
на ресурси.

Училище 1

Училище 5

Училище 2

Училище 3

Училище 4

Училище 8

Училище 7

Училище 6

Училищни 
клъстери.



Обявяване - май 2023 
Кандидатстване - август 2023

Подбор на проекти 

Насърчаване на иновативното обучение на 

докторанти чрез стимулиране на свързаността 

между висшите училища и научните организации 

за постигане на по-високо качество на 

преподаването и научните резултати и 

подпомагане процеса на развитие на иновативна 

икономика с фокус върху Индустрия 5.0, зеления 

преход, син растеж и/или областите на ИСИС и 

регионалните потребности на пазара на труда. 

ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРОЕКТНА ДОКТОРАНТУРА

Бюджет:
58 658 245 лв.

2. Подкрепа за проектна докторантура, насочена към 
подпомагане на професионалното развитие на докторанти за 
провеждане на докторантури, пряко свързани с актуални 
потребности на конкретни икономически сектори, бизнеси и 
работодатели, публични институции и научни организации.

1. Подкрепа за създаване и развитие на докторантски 
училища/школи, насочени към конкретни нужди на 
работодатели/пазара на труда.

3. Повишаване на капацитета и уменията на академичния състав.

Социални партньори, 

Работодатели

1

2

3

Висши училища

Научни организации

За проект:

Min – 500 000 лв.

Max – 3 000 000 лв.

Приоритет 3



Обявяване - ноември 2023 
Кандидатстване - януари 2024

Директно предоставяне
МОН

Осигуряване на динамично съответствие 

между търсенето и предлагането на 

пазара на труда, вкл. чрез насърчаване 

на образователното  предприемачество и 

иновациите във висшите училища

Въвеждане на форми на дуално обучение в приложими специалности във висшето образование. 
Професионално ориентиране на студентите чрез практики и развитие на предприемачески умения

Бюджет:
169 400 000 лв.

1. Създаване 
на условия за 

дуално 
обучение във 
ВО, отчитайки 
международ-

ния опит, 
нагласите на 
бизнеса и ВУ.

2. Пилотно 
въвеждане на 

дуално 
обучение във 

висшето 
образование.

3. Внедряване 
на система за 
проследяване 

на 
дипломира-

ните 
висшисти. 

4. Обучение 
на преподава-
тели във ВУ за 

работа в 
европейски и 
други проекти 

и мрежи. 

5. Обучение 
на студенти за 
формиране на 
предприемаче

ски нагласи, 
умения и 

компетентност 

6. Създаване 
на клубове за 

социално 
предприема-

чество и 
иновации, 

подкрепа за 
стартиране на 

собствен 
бизнес

7. Провеждане 
на 

допълнителни 
студентски 
практики.

Социални партньориВУ

СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ

Приоритет 3



Ограмотяване на 

възрастни.

61 190 468 лв.

Комплексни програми на 

общинско ниво за десегрегация 

на училищата, превенция на 

вторичната сегрегация и против 

дискриминацията
31 123 577 лв.

Развитие на дуалната 

система на обучение
86 782 552 лв.

Подходът ИТИ ангажира всички заинтересовани страни в определен регион и се реализира на две фази: 

(1) предварителен подбор на проектни идеи и разработване и одобрение от Регионалните съвети за 

развитие на 6 програмни концепции за приноса на фондовете на ЕС към Интегрирани териториални 

стратегии за развитиие ИТСР; 

(2) подаване и оценка от УО на програмите на проектни предложения в съответствие с одобрените от РСР 

проектни идеи.

Процедури, които ще се реализират чрез подхода „Интегрирани териториални инвестиции“ (ИТИ)
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Подкрепа за Центровете за високи постижения в ПОО:

28 професионални гимназии ще бъдат модернизирани и 
оборудвани в съответствие с най-високите технологични 
изисквания, за да се превърнат в Центрове за високи 
постижения в професионалното образование и 
обучение.

Дейности с подкрепата на ЕСФ+ по Програма 
„Образование“ 2021-2027:

❖ Предоставяне на модерно и иновативно образование 
и обучение 

❖ Повишаване квалификацията на учители и 
преподаватели в партньорство с бизнеса 

❖ Партньорства с ВУ, научни и изследователски 
организации и бизнеса, развиващи дейност в сходни 
области и професионални направления

❖ Подкрепа за международно сътрудничество с други 
ЦВП в ПОО и др.

НПВУ
96 960 000 

лева

ПО
71 359 263 

лева

Ученици – 17 469, 
от тях започнали да търсят работа - 9608
Учители - 1260

Приоритет 3
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Основни дейности с 
участието на бизнеса:

Д е й н о с т и

Прилагане на модел за валидиране на резултати от 

предходно неформално и информално учене, 

съвместно с бизнеса

Привличане на преподаватели от чужбина и на изявени 

учени и практици от бизнеса

Краткосрочна мобилност и стажове на студенти 

и преподаватели във ВУ и 

научноизследователски организации 

Въвеждане на електронно базирани програми 

и дигитално образователно съдържание

Въвеждане на компетентностно базирани съвместни 

програми, вкл. за продължаващо обучение между ВУ 

и работодателите 

1

2

3

4

5

Процедура „Утвърждаване на компетентностния подход по важни за 
икономиката на региона и пазара на труда професионални направления, 
в партньорство с бизнеса, разширяване на дигиталните компетентности 
и дигиталното образователно съдържание във ВО“

Индикатори:

❑ Участници със средно

образование – 37 642

❑ Участници с висше

образование – 5 438

❑ Участници, които

получават квалификация

– 9 121

❑ Участници, които остават

в образование – 33 877

202 057 444 лева

Приоритет 3



Програма „Научни 
изследвания, иновации и 

дигитализация за 
интелигентна 

трансформация“ 
2021-2027 г.

Изпълнителна агенция „Програма за образование“
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Приоритетни направления от Приоритет 1 на Програма  «Научни изследвания, иновации и 
дигитализация за интелигентна трансформация», по които ИАПО е междинно звено

Приоритет 1

Устойчиво развитие на 
българската 

научноизследователска и 
иновационна екосистема

Приоритетно направление 1

Устойчиво развитие на 
националния капацитет за 

научни изследвания и 
иновации 

Процедура 1.1. – с конкретни 
бенефициенти

Устойчиво развитие на ЦВП и 
ЦК, вкл. на конкретно 

определени инфраструктури 
или техни обединения от 

НПКНИ

Процедура 1.2. - конкурентна

Научно изследователски 
проекти в тематичните области 

на ИСИС с регионално 
значение за по-слабо 

развитите региони

Приоритетно направление 2

Стимулиране на 
международното научно 

сътрудничество и участието в 
рамковите програми на ЕС

Синергия с Хоризонт Европа 
Допълващо финансиране на 

проекти тип Teaming

Финансиране на проекти, 
преминали прагове на оценка по 

Twinning и ERA Chairs



Насоки за подготовка на Програми за развитие и устойчивост с бизнес планове от страна на ЦВП и ЦК  
Програмите са условие за финансиране по ПНИИДИТ

1. Представяне на 

центъра. Мисия, 

цели, задачи

2. Ситуиране на 

центъра в 

актуален контекст

3. Бизнес модел и 

основни дейности

4.Организационна 

структура и 

управление

6. План за 

управление на риска

7. Финансов анализ

5. Маркетингова 

стратегия
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НАСОКИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ И УСТОЙЧИВОСТ С БИЗНЕС ПЛАНОВЕ ОТ СТРАНА НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА 
ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ (ЦВП) И ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ (ЦК), ФИНАНСИРАНИ ПО ОПНОИР

2.2. Стратегически, институционален и бизнес контекст

2.Ситуиране на центъра в 
актуален контекст

• 2.2.2. Институционален и бизнес контекст
Капацитет за създаване на партньорства между центъра и бизнес средата, в т.ч.:

✓Идентифициране на потенциални бизнес партньори, разпределени по отделни райони за планиране; 

✓Идентифициране на конкретни нужди на бизнеса, държавата и обществото, за които центърът може да предложи/развие конкретни 
решения, по райони за планиране и на национално ниво;

✓Възможности за реализиране на съвместни НИРД между центъра и предприятия от подходящи сектори, държавата или местната власт.

5.6. Мерки за изпълнение на регионални функции и задачи
5. Маркетингова стратегия

✓Проучване на подходящи целеви сектори, предприятия и публични организации

✓Представяне на конкретни научни пакети и научноизследователски инфраструктури – за изпълнение на регионалните задачи

• 5.6.3. План за изпълнение на регионални функции и задачи - с индикативен бюджет и задачи в два аспекта:
➢трансфер на технологии към определени икономически сектори в регионите и/или конкретни предприятия;

➢изпълнение на научно-приложни изследвания за решаване на конкретни проблеми на икономически сектори и/или предприятия в 
регионите.
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Процедура за устойчиво развитие на ЦВП и ЦК, вкл. на конкретно определени инфраструктури или техни 
обединения от НПКНИ – съгласно проект на ИГРП на Програма  «Научни изследвания, иновации и 

дигитализация за интелигентна трансформация»

Наименование 

на  процедурата 

Цели на 

предоставя-ната

БФП по  

процедурата

Начин на 

провеждане на 

процедурата

съгласно чл. 2 

от ПМС № 162 

от

2016 г.

Общ размер на 

БФП  по 

процедурата (в 

лв.)

Допустими 

кандидати

Примерни 

допустими 

дейности

Категории 

допустими 

разходи

Максимале

н 

% на съ-

финансиран

е

Дата на 

обявяване на 

процедурата

Краен срок за 

подаване на 

проектни 

предложения

Устойчиво 

развитие на 

Центрове за 

върхови 

постижения 

(ЦВП) и 

Центрове за 

компетентност 

(ЦК)

Да се 

подпомогне 

преминаването 

на ЦВП и ЦК в 

оперативна 

фаза, 

интегрирането 

им в 

научноизследов

ателската и 

иновационна 

екосистема на 

страната и 

увеличаване на 

приноса им към 

интелигентната 

икономическа 

трансформация

Процедура чрез

директно 

предоставяне на 

безвъзмездна 

финансова 

помощ по реда 

на чл. 25, ал. 1, 

т. 2 от ЗУСЕФСУ.

336 000 465  Подкрепа за 6 
ЦВП и 10 ЦК , 
изградени по 
Оперативна 
програма 
„Наука и 
образование за 
интелигентен 
растеж“ 2014-
2020 г., 2 
инфраструктури 
от НПКНИ или 
техни 
обединения и 
Лабораторен 
комплекс към 
научно-
технологичен 
парк „София 
Тех Парк“ 

Дейности за 
изпълнение на 
Програми за 
развитие и 
устойчивост с 
бизнес планове

Допустимите 
разходи са в 
съответствие с 
разпоредбите 
на Регламент 
(ЕС) 2021/1060, 
Регламент (ЕС) 
2021/1058, 
Регламент (ЕС, 
Евратом) 
2018/1046, 
ЗУСЕФСУ, 
приложимата 
национална 
уредба и 
приложимото 
общностно 
законодателств
о в областта на 
държавните 
помощи.

100 % Юни 2023 г. Септември 2023 г.
Декември 2023 г.

Март 2024 г.



Обща информация

ИНВЕСТИЦИЯ 
„STEM ЦЕНТРОВЕ И ИНОВАЦИИ В 
ОБРАЗОВАНИЕТО“

КОМПОНЕНТ 1
„ОБРАЗОВАНИЕ 

И УМЕНИЯ“

576 151 100 
лв. с ДДС

679 985 000 
лв. с ДДС

1 607 275 300 
лв. с ДДС

Заповед РД09-73/18.01.2023 г.  

Структура за наблюдение и 
докладване 

15

ИНВЕСТИЦИЯ 
„МОДЕРНИЗАЦИЯ НА 
ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА“

ИНВЕСТИЦИЯ 
„МЛАДЕЖКИ ЦЕНТРОВЕ “

ИНВЕСТИЦИЯ „ПРОГРАМА ЗА УСКОРЯВАНЕ НА 
ИКОНОМИЧЕСКОТО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 

И ТРАНСФОРМАЦИЯ ЧРЕЗ НАУКА И ИНОВАЦИИ“

70 000 000
лв. с ДДС

281 139 200
лв. с ДДС

КОМПОНЕНТ 2 
„НАУЧНИ 

ИЗСЛЕДВАНИЯ И 
ИНОВАЦИИ“

C1.I1

C1.I2

C1.I4

C2.I1
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31.05.2026 г. 

ИЗПЪЛНЕНИЕ

НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

27.10.2022 г. – 10.11.2022 г. МАРТ 2023 г. 

ОБЯВЯВАНЕ НА 
ПРОЦЕДУРА

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ 
НА КОНЦЕПЦИЯ

ЕТАПНА 
ЦЕЛ

31.12.2023 г. 

▪ Концепция за изграждане на училищна STEM среда по
НПВУ, разработена съвместно от МОН и Националния
STEM център;

- Приложение 1 Разпределение на средствата по
дейности по категории училища;

- Приложение 2 Типови спецификации на оборудване за
STEM центровете;

▪ Конкретни крайни получатели: всички общински и
държавни училища;

▪ Подаване на предложения за изпълнение на инвестиции
в 3 приема;
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Дейност 1: 1.1. STEM среда в 
училища

Училища, които не са 
финансирани по НП за 

изграждане на STEM среда

Категории 
училища, според 

броя ученици

Индикативен 
размер на 

средствата за 
финансиране на 

STEM център 
(в лева с ДДС)

до 50 50 000

от 51 до 200 150 000

от 201 до 400 200 000

от 401 до 1000 300 000

над 1001 600 000

Дейност 1: 1.1. STEM среда в 
училища

Училища, които са 
финансирани по НП за 

изграждане на STEM среда

Категории 
училища, според 

броя ученици

Индикативен 
размер на 

средствата за 
финансиране на 

STEM център 
(в лева с ДДС)

до 200 50 000

от 201 до 400 100 000

от 401 до 1000 200 000

над 1001 300 000

Източник: Концепция за изграждане на училищна STEM среда чрез реализиране на инвестиционен проект С1.I1 „STEM центрове
и иновации в образованието“ по национален план за възстановяване и устойчивост на република България, компонент 1
„Образование и умения“

Дейност 2: Високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС)

Категории училища, според броя 
ученици

Индикативен размер на средствата за 
финансиране на ВОСКС (в лева с ДДС)

до 50 10 000

от 51 до 200 30 000

от 201 до 400 50 000

от 401 до 1000 60 000

над 1001 80 000



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

За контакт:
гр. София, 1113

бул. „Цариградско шосе“ 
№ 125, блок 5, ет. 1

Тел: +359 2 46 76 101

facebook/sf.mon.bg/http://opnoir.bg/

https://www.facebook.com/sf.mon.bg/
http://opnoir.bg/
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