
Оперативна програма 

за наука и образование

за периода 2021-2027 година



Обхват:

Приоритет 1 „Качествено и приобщаващо предучилищно и училищно образование”

Приоритет 2 „Подобряване връзката на образованието с пазара на труда“ 

Приоритет 3 „Научна инфраструктура и приложни изследвания“



Приоритет 1 „Качествено и приобщаващо

предучилищно и училищно образование”

Допустими мерки:

 Разширяване обхвата на предучилищното и началното образование;

 Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие в училищното и

предучилищното образование;

 Подкрепа за талантливи деца и ученици с изявени дарби;

 Модернизиране на учебните програми и съдържание;

 Дигитална трансформация на училищното образование;

 Подкрепа за иновативни учебни програми;

 Превенция и предотвратяване на тормоза и намаляване агресията в

училищата;

 Създаване на условия за достъп до образование чрез преодоляване на

демографски, социални и културни бариери;

 Достъп на уязвими групи до висше образование.



Операции от стратегическо значение:

Разширяване обхвата на предучилищното и начално образование, чрез

подкрепа за механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и

включване в образователната система на деца и ученици в задължителна

предучилищна и училищна възраст;

Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие в предучилищното и

училищното образование;

 Подкрепа за талантливи деца и ученици с изявени дарби;

Модернизиране на учебните програми и съдържание;

Мобилност и проходимост в отделните етапи на образование;

Дигитална трансформация на училищното образование.

Операции от стратегическо значение: реализация като дългосрочни операции

със системен ефект под координацията на Министерство на образованието и

науката.

Приоритет 1 „Качествено и приобщаващо 

предучилищно и училищно образование“



Целеви групи: деца, ученици, младежи, възрастни извън задължителната

училищна възраст, родители, учители, педагогически специалисти и друг

персонал. Участниците в образователния процес, институциите в системата на

предучилищното и училищното образование и общини, деца и ученици с

пропуски в усвояването на учебния материал, деца и ученици в риск от

отпадане от образователната система, родители на деца от уязвими групи,

лица преждевременно напуснали училище и др.

Принос към териториалния подход:

 Създаване на условия за достъп до образование чрез преодоляване на

демографски, социални и културни бариери;

 Комплексни програми на общинско ниво за десегрегация на училищата,

превенция на вторичната сегрегация и против дискриминацията.

Бюджет: финансиране от ЕСФ+. 44.71% от бюджета (ЕС) на ОПНО. За

териториалния подход- 2.06% от бюджета (ЕС) на ОПНО.

Приоритет 1 „Качествено и приобщаващо 

предучилищно и училищно образование“



Допустими мерки:

 Дейности в подкрепа на ПОО на национално и регионално ниво;

 Развитие на дуалната система на обучение;

 Ограмотяване на възрастни;

 Валидиране на знания, умения и компетентности;

 Преход към дуална форма на обучение във висшето образование;

 Кариерно ориентиране на студентите и професионална подготовка;

 Мобилност и синергия с Еразъм+ и Хоризонт Европа;

 Студентски кредити.

Приоритет 2 „Подобряване връзката на 

образованието с пазара на труда“ 



Операции от стратегическо значение:

Дейностите в подкрепа на ПОО на национално ниво и Прехода към дуална

форма на обучение във висшето образование.

Целеви групи: ученици, педагогически специалисти, преподаватели във

висшето образование; Висши училища и акредитирани за преподавателска

дейност научни организации; студенти и докторанти; МОН, НАОА;

Работодатели, в т.ч. национално представителните организации на

работодателите и на работниците и служителите; общини.

Принос към териториалния подход:

 Развитие на дуалната система на обучение;

 Ограмотяване на възрастни;

 Валидиране на знания, умения и компетентности.

Бюджет: финансиране от ЕСФ+. 24.07% от бюджета (ЕС) на ОПНО. За

териториалния подход- 8.25% от бюджета (ЕС) на ОПНО.

Приоритет 2 „Подобряване връзката на 

образованието с пазара на труда“ 



Допустими мерки:

Направление А „Научна инфраструктура в стратегически определени научни

центрове“:

 Модернизиране на научноизследователската инфраструктура и оборудване, в

т.ч. ИКТ свързаност и съпътстващата инфраструктура в стратегически

определени научни центрове за върхови постижения и центрове за

компетентност;

 Подкрепа за пазарно ориентирани приложни научни изследвания, включително

чрез привличане на млади учени и международно утвърдени

висококвалифицирани учени, за стратегически определени научни центрове за

върхови постижения и центрове за компетентност;

 Интернационализация на научните изследвания в стратегически определени

научни центрове за върхови постижения и центрове за компетентност;

 Разпространение и трансфер на научни резултати в стратегически определени

научни центрове за върхови постижения и центрове за компетентност;

 Подкрепа за високотехнологични стартиращи предприятия на подкрепените

стратегически определени научни центрове за върхови постижения и центрове

за компетентност.

Приоритет 3 „Научна инфраструктура и 

приложни изследвания “ 



Направление Б „ Приложни научни изследвания“: 

 Подкрепа за пазарно ориентирани приложни научни изследвания;

 Интернационализация на научните изследвания;

 Разпространение и трансфер на научни резултати;

 Подкрепа за високотехнологични стартиращи предприятия.

Направление В „Синергия с РП „Хоризонт Европа“:

• Модернизиране на научноизследователската инфраструктура и

оборудване;

• Подкрепа за пазарно ориентирани приложни научни изследвания;

• Интернационализация на научните изследвания за проекти по стълб II на

Хоризонт Европа, получили печат за високи постижения;

• Разпространение и трансфер на научни резултати за проекти по стълб II

на Хоризонт Европа, получили печат за високи постижения.

Приоритет 3 „Научна инфраструктура и 

приложни изследвания“



Операция от стратегическо значение:

Модернизиране на научноизследователската инфраструктура и

оборудване, в т.ч. ИТ свързаност и съпътстващата инфраструктура в

стратегически определени научни центрове за върхови постижения и центрове

за компетентност. Предвижда се финансирането да се осъществи, чрез

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Центрове за

върхови постижения и центрове за компетентност, които са включени в

Националната пътна карта за научна инфраструктура и които са функционално

оперативни, т. е. имат ясна и жизнена институционално-организационна

структура.

Целеви групи: изследователи в научни организации, преподаватели в

университети, докторанти, пост докторанти, млади учени, студенти,

представители на бизнеса.

Бюджет: финансиране от ЕФРР. 28.26% от бюджета (ЕС) на ОПНО.

Приоритет 3 „Научна инфраструктура и

приложни изследвания“


