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ДО  

Съвет на ректорите на Висшите училища в Република България 

Аграрен университет – Пловдив 

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив 

Академия на Министерството на вътрешните работи – София 

Американски университет в България – Благоевград 

Бургаски свободен университет - Бургас 

Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ – Варна 

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ 

Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски" - Долна Митрополия 

Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ – Варна 

Висше строително училище „Любен Каравелов“ – София 

Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ – София 

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив 

Висше училище по застраховане и финанси - София 

Висше училище по мениджмънт – Варна 

Висше училище по сигурност и икономика – Пловдив 

Висше училище по телекомуникации и пощи – София 

Военна академия „Георги Стойков Раковски“ – София 

Европейски политехнически университет – Перник 

Европейско висше училище по икономика и мениджмънт – Пловдив 

Икономически университет – Варна 

Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг – София 

Колеж по туризъм – Благоевград 

Лесотехнически университет – София 

Медицински университет – Плевен 

Медицински университет – Пловдив 
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Медицински университет – София 

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна 

Международно висше бизнес училище – Ботевград 

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – София 

Национален военен университет „Васил Левски“ - Велико Търново 

Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ – 

София 

Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ – София 

Национална спортна академия „Васил Левски“ - София 

Национална художествена академия – София 

Нов български университет – София 

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ 

Русенски университет „Ангел Кънчев“ 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

Стопанска академия „Димитър Ценов“ – Свищов 

Театрален колеж „Любен Гройс“ – София 

Технически университет – Варна 

Технически университет – Габрово 

Технически университет – София 

Тракийски университет - Стара Загора 

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас 

Университет за национално и световно стопанство – София 

Университет по архитектура, строителство и геодезия – София 

Университет по библиотекознание и информационни технологии – София 

Университет по хранителни технологии – Пловдив 

Химикотехнологичен и металургичен университет – София 

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ 

Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград 

 

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА  

ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ул. Голаш №23, София 

 

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА 

ЧАСТНИТЕ УЧИЛИЩА 

ул. Христо Белчев 21, София 
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Относно: Публикуван за обществено обсъждане Проект на Методология и критерии 

за подбор на операция „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“  

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

Във връзка с предвидените процедури в Индикативната годишна работна 

програма за 2021 г., Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование 

за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. публикува на своята интернет страница за 

обществено обсъждане Проект на Методология и критерии за подбор на операция 

„Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“.  

Основната цел на операцията е социална интеграция на уязвими групи чрез 

създаване на условия за прехода им от средно към висше образование.  

Специфичните цели на операцията са: 

- Осигуряване на достъп до висше образование в България за ученици от 

уязвими групи, които да бъдат подпомогнати да завършат средното си 

образование,  и за лица и младежи от целевата група, които да бъдат 

мотивирани да продължат обучението си за придобиване на образователно-

квалификационна степен от висшето образование; 

- Подкрепа за обучението на студенти от уязвими групи в първи курс за 

успешната им интеграция и адаптиране в академичния живот във висше 

училище; 

- Подкрепа на образователни медиатори и помощник на учителя за придобиване 

на висше образование, по специалност с педагогически профил; 

Допустими кандидати и партньори по цитираната операция са училища от 

средното образование, юридически лица с нестопанска цел и висши училища. 

В тази връзка Ви информирам, че Проектът на Методология и критерии за подбор 

на операция „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“  на следния 

адрес: http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=997 или в раздел „Процедури/Процедури 

в процес на обществено обсъждане“ на интернет страницата на Изпълнителна агенция 

„Програма за образование“ http://sf.mon.bg/?go=page&pageId=362.   

http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=997
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В срок до 12.10.2021 г. (включително) заинтересованите страни могат да 

изпращат предложения и становища до Управляващия орган на електронен адрес: 

infosf@mon.bg. 

Във връзка с гореизложеното моля да разпространите новината с оглед 

осигуряване на възможност за запознаване и коментари на заинтересованите страни.  

 

 

 С уважение, 

Recoverable Signature

X е-подпис

Иван Попов

Изпълнителен директор

Signed by: Ivan Nikolov Popov  
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