
1 
 

 

Програма „Образование“ през програмен период 2021-2027 г. ще се финансира от 

Европейския социален фонд плюс и от националния бюджет. Общият планиран бюджет 

на Програма „Образование“ е 1,8 млрд.лв. (европейско и национално финансиране), 

като средствата за училищното образование (включително и ПОО) възлизат на 

1,139 млрд. лв. с 1,279 млр. лв. с предучилищното 

 

Приоритет 1. Приобщаващо образование и образователна интеграция – 561,7 

млн.лв. 

Планираните операции по Приоритет 1 в рамките на училищното образование са 

структурирани по три специфични цели с общ бюджет 561,7 млн.лв. и са  насочени към:  

✓ приобщаващото образование - три операции - 394,2 млн.лв:  

o Разширяване обхвата в предучилищното и в училищното образование, чрез 

подкрепа за ефективното функциониране на механизма за съвместна работа 

на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането 

от образователната система на деца и ученици – 17,4 млн. лв.; МОН 

o Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие в училищното 

образование - 201,5 млн. лв.; - МОН 

o Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие в предучилищното 

образование – 140,5 млн. лв; - МОН 

o Превенция и предотвратяване на тормоза и насилието и намаляване агресията 

в училищата - 34,8 млн.лв. – конкурентен подбор 

 

✓ ограмотяване на възрастни за насърчаване на ученето през целия живот – 65,2 

млн. лв. - ИТИ 

 

✓ образователна интеграция на уязвими групи като например роми с три операции 

– 102,3 млн.лв.: 

o Създаване на условия за достъп до образование чрез преодоляване на 

демографски, социални и културни бариери – 40,1 млн.лв. (ВОМР) 

o Комплексни програми на общинско ниво за десегрегация на училищата, 

превенция на вторичната сегрегация и против дискриминацията – 31,1 

млн.лв. (ИТИ) 

o Утвърждаване на интеркултурното образование, чрез култура, наука и спорт 

– 31,1 млн.лв. (конкурентен подбор) училища +НПО 

 

Приоритет 2. Модернизация и качество на образованието - 472,7 млн. лв. 

• Мерките са насочени към подобряване на качеството, приобщаващия характер, 

ефективността и съответствието на системите за образование и обучение с 

нуждите на пазара на труда  (СЦ по чл. 4, пар. 1, буква д от Регламент  (ЕС) 

2021/1057  ).  

• Обща стойност на предвидения финансов ресурс 472,7 млн. лв. европейско и 

национално финансиране. 

• Подкрепата е разпределена в 5 групи дейности: 
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✓ Ефективно прилагане на компетентностния модел чрез въвеждане на 

училищни методически планове за действие за развитие на ключови 

компетентности с индикативен финансов ресурс в размер на 166,7 млн. лв  

европейско и национално финансиране - МОН. 

✓ Дигитална трансформация на училищното образование в т.ч. ПОО с 

индикативен финансов ресурс в размер на 246,5 млн. лв. европейско и 

национално финансиране - МОН; 

✓ Подкрепа за създаване и прилагане на култура за иновации, иновативни 

детски градини и училища с индикативен финансов ресурс в размер на 

26,8 млн. лв. европейско и национално финансиране – училища + НПО 

(конкурентен подбор); 

✓ Подкрепа за ученици с таланти с индикативен финансов ресурс в размер 

на 32,7 млн. лв. европейско и национално финансиране – конкурентен 

подбор; 

✓ Дейности в подкрепа на обновяване и осигуряване качество на работната 

сила в образованието чрез утвърждаване на алтернативен достъп към 

учителската професия и чрез подкрепа за новопостъпващи учители и 

директори на образователни институции – хоризонтална дейност за 

горните четири групи дейности. 

Приоритет 3. Връзка на образованието с пазара на труда - 245,3 млн. лева 

• В този приоритет ще се адресират предизвикателствата пред професионалното 

образование и обучение, като се подобри пригодността за заетост на 

завършващите средно образование с професионална подготовка и в системата на 

висше оразование в изпълнение (СЦ по чл. 4, пар. 1, буква д от Регламент  (ЕС) 

2021/1057).  

• Определеният финансов ресурс за подпомагане на системата на ПОО е в 

размер на 245,3 млн. лева. 

• Подкрепата за ПОО е разпределена в 4 групи дейности: 

✓ Адаптиране на ПОО спрямо динамиката на пазара на труда с индикативен 

финансов ресурс в размер на 17,7 млн. лв. европейско и национално 

финансиране - МОН; 

✓ Подкрепа за развитие на умения за професиите на настоящето и бъдещето 

с индикативен финансов ресурс в размер на 69,4 млн. лв. европейско и 

национално финансиране - МОН; 

✓ Подкрепа за Центровете за високи постижения в ПОО с индикативен 

финансов ресурс в размер на 71,3 млн. лв. европейско и национално 

финансиране – центровете конкретен бенефициент; 

✓ Развитие на дуалната система на обучение в ПОО с индикативен финансов 

ресурс в размер на 86,7 млн. лв. европейско и национално финансиране - 

ИТИ. 
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ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ 2021-2027 

Съфинансиране на слабо развити региони – 15% 

Региони в преход (Северозападен – София, Благоевград, Перник, Кюстендил) – 

30% 

Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ 

За следните 10 градски общини: Видин, Плевен, Русе, Велико Търново, Варна, Бургас, 

Стара Загора, Пловдив, Столична община и Благоевград 

Индикатор за изпълнение: 

• Подкрепени образователни обекти (не е посочена целева стойност) 

Предвидени средства (в евро, само ЕФРР, без национално съфинансиране): 

• Код 122 Инфраструктура за началното и средното образование 17,3 млн.евро 

• Код 124 Инфраструктура за професионалното образование и обучение и ученето 

за възрастни – 17,3 млн.евро 

• Детски градини - 17,3 млн.евро 

 

Приоритет 2 „Интегрирано териториално развитие на регионите“ 

Общо 40 градски общини ще бъдат включени в обхвата на Приоритет 2. 

Индикатор за изпълнение: 

• Подкрепени образователни обекти (не е посочена целева стойност) 

Предвидени средства (в евро, само ЕФРР, без национално съфинансиране): 

• Код 122 Инфраструктура за началното и средното образование 53,3 млн.евро 

• Код 124 Инфраструктура за професионалното образование и обучение и ученето 

за възрастни – 53,3 млн.евро 

• Детски градини - 53,3 млн.евро 

ОБЩО (в евро, само ЕФРР, без национално съфинансиране): 

• Код 122 Инфраструктура за началното и средното образование 70,6 млн.евро 

• Код 124 Инфраструктура за професионалното образование и обучение и ученето 

за възрастни – 70,6 млн.евро 

• Детски градини - 70,6 млн.евро  

ОБЩО по ПРР за предучилищна образователна инфраструктура: 211,8 млн.евро 

(ЕФРР, без национално съфинансиране). 


