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ДНЕВЕН РЕД  
 

ОСМО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ 
НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ (КН) НА  

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ” (ОПДУ) 
 

12 април 2018 г., 14.00 ч., “Гранд Хотел София”, зала Триадица 1+2 
 

14:00 – 14:30  Регистрация  

14:30 – 14:35  Откриване на Осмото извънредно заседание на КН на ОПДУ  

Г-жа Ирена Първанова 
Ръководител на Управляващия орган на ОПДУ, дирекция „Добро 
управление“ в Администрацията на Министерския съвет (АМС) 
 
 

14:35 – 14:40  Приемане на Дневен ред на заседанието 
 
14:40 – 15:00  1. Изменение на Оперативна програма „Добро управление“ (гласуване)  

 
Г-жа Горица Чилева 

 Началник на отдел „Финансово управление“, дирекция „Добро управление“ 
  
 

15:00 – 15:20 2. Изменение на ИГРП на ОПДУ за 2018 г. – включване на нова процедура 
„Повишаване на ефективността при транспонирането на правото на 
Европейския съюз в българското законодателство и публична регулация“ по 
ПО 2 на ОПДУ с конкретен бенефициент Народното събрание и одобряване на 
Критерии за подбор на операции по процедурата (гласуване)  
 
Г-жа Николина Стоянова 

 Началник на отдел „Програмиране и договаряне“, дирекция „Добро 
управление“ 

Г-жа Мария Христова 
 Държавен експерт в отдел „Програмиране и договаряне“, дирекция „Добро 

управление“ 
 
15:20 – 15:30  3. Изменение на Критерии за подбор на операции по следните процедури 

(гласуване): 
 
от Индикативната годишни работна програма на ОПДУ за 2015 г.:  

 Процедура „Структуриране на данни и аналитични дейности в изпълнение 
на стратегическите документи за развитие на държавната 
администрация, развитие на електронното управление и въвеждане на 
електронното управление в сектор „Правосъдие"  
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 Процедура „Стратегически проекти в изпълнение на Актуализирана 
стратегия за продължаване на реформата в съдебната система и 
Стратегията за въвеждане на електронно управление и електронно 
правосъдие в сектор „Правосъдие” 2014-2020 г.  

 Процедура „Повишаване на компетентността на магистратите и 
съдебните служители чрез ефективно обучение в НИП“ 

 
от Индикативната годишни работна програма на ОПДУ за 2016 г.: 

 Процедура „Стратегически проекти в изпълнение на Стратегията за 
развитие на държавната администрация 2014 – 2020 г., ПОС, ПИК и 
НАТУРА 2000“  

 Процедура „Приоритетни проекти в изпълнение на Пътната карта за 
изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в 
Република България за периода 2016 – 2020“  

 Процедура „Повишаване на експертния капацитет на служителите в 
администрацията“ 

 Процедура „Ефективно прилагане на правилата на ЕС за държавните 
помощи при предоставяне на услуги от общ икономически интерес 
(УОИИ)“ 

 
Г-жа Николина Стоянова 

 Началник на отдел „Програмиране и договаряне“, дирекция „Добро 
управление“ 
 
 

15:30 – 16:00 4. Други 
 
16:00 – 16:30   Коктейл  


