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ДО
АКАД. НИКОЛАЙ ДЕНКОВ
МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАЧАЛНИЦИ НА 28 РЕГИОНАЛНИ УПРАВЛЕНИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
КОПИЕ ДО
Г-ЖА ВАНЯ СТОЙНЕВА
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА
ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Г-ЖА ГРЕТА ГАНЧЕВА
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
„ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ", МОН
Г-ЖА ЕВГЕНИЯ КОСТАДИНОВА
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
„СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО
И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“, МОН
Г-ЖА ГАЛИНА ДРЕНОВСКА
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
„ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ", МОН
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Относно: Обществено обсъждане на Насоки за кандидатстване по процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.019 „Подкрепа на
уязвими групи за достъп до висше образование“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за
интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (УО на ОПНОИР) съгласно изискванията на чл. 26,
ал. 4 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и
инвестиционни фондове провежда обществено обсъждане на проект на Насоки за
кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения BG05M2OP0013.019 „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“ по Приоритетна ос
3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“ на ОПНОИР. Целта на
процедурата е социална интеграция на уязвими групи чрез създаване на условия за
прехода им от средно към висше образование.
Проектът на документите е публикуван на интернет страницата на УО на
ОПНОИР: http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=1012 и в ИСУН 2020 на следния
адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/PublicDiscussion.
Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е на обща
стойност 7 000 000 лв. европейско и национално съфинансиране.
Писмени възражения и предложения по проекта на Насоки за кандидатстване
могат да бъдат предоставени от заинтересованите страни на следния електронен адрес:
infosf@mon.bg, както и в ИСУН 2020, в срок до 21.12.2021 г. включително.
Проектът на Насоки за кандидатстване е разработен в съответствие с одобрените
от Комитета за наблюдение (КН) на ОПНОИР Методология и критерии за подбор на
операция „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“.
Предложенията и възраженията не могат да се отнасят до параметри на
процедурата, които са част от одобрените от КН на ОПНОИР Методология и критерии
за подбор на операция „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“,
публикувани на следния адрес: http://opnoir.bg/?go=committee&p=records (Писмена
процедура - м. Ноември 2021 г.).
С оглед широко разпространение и осигуряване на възможност за запознаване на
заинтересованите страни (училища от средното образование), моля на интернет
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страницата на Министерството на образованието и науката и на интернет страниците на
РУО да бъде публикувана препратка към цитираните по-горе електронни източници на
информация.
В случай на предложения и становища от Ваша страна, моля да ги изпращате в
посочения по-горе срок.
С уважение,
Възстановим подпис
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е-подпис

Иван Попов
Изпълнителен директор
Подписано от: Ivan Nikolov Popov
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