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ДНЕВЕН РЕД  

 
ШЕСТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ 

НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ (КН) НА  
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ” (ОПДУ) 

21 юни 2017 г. 
 

13:30 – 14:00  Регистрация (кафе по време на регистрация) 

14:00 – 14:25  Откриване на Шестото редовно заседание на КН на ОПДУ  

Г-жа Ирена Първанова 
Ръководител на Управляващия орган на ОПДУ, дирекция „Добро управление“ в 
Администрацията на Министерския съвет 
 
Г-н Томислав Дончев 
Заместник министър-председател 
 
Г-жа Сандрин де Буженом  
Началник на отдел „Румъния и България” в Главна дирекция „Трудова заетост, 
социални въпроси и приобщаване” на Европейската комисия 
 

14:25 – 14:30   Приемане на Дневен ред на заседанието 
 
14:30 – 14:55  1. Разглеждане и одобрение на Годишния доклад за изпълнение на ОПДУ за 2016 

г., предоставяне на мандат на УО на ОПДУ за отразяване на технически корекции 
по него (презентация) - гласуване  

Г-жа Ирена Първанова 
Директор на дирекция „Добро управление“  
 

14:55 – 15:00  2. Промяна на Вътрешните правила за работа на КН на ОПДУ, във връзка с 
промяна на ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 на МС от 10.04.2014 г. за създаване на 
комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република 
България и на програмите, съфинансирани от ЕСИФ, за програмен период 2014 – 
2020 г. - гласуване 

 
15:00 – 15:10  3. Предложение на Управляващия орган на  Оперативна програма „Добро 

управление“ за изменение на ИГРП 2017 г. - гласуване 

 Г-жа Николина Стоянова 
 Началник на отдел „Програмиране и договаряне“ 
 
15:10 – 15:20  4. Информация за резултатите от проведените през м. януари и април 2017 г., Първо 

и Второ заседание на постоянния Подкомитет „Увеличаване на гражданското 
участие в процеса на формиране и контрол на изпълнението на политики“ по 
Специфична цел 3 на Приоритетна ос 2 на ОПДУ (презентация)  

Г-жа Ирена Първанова 
Директор на дирекция „Добро управление“  
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15:20 – 16:15  5. Представяне на Критерии за подбор на операции по процедури: 

 Процедура „Подобряване на системата за обратна връзка от 
потребителите на административни услуги и повишаване качеството на 
административното обслужване“ по ПО 2 с конкретен бенефициент 
Администрацията на министерския съвет - гласуване 

 Процедура на подбор „Повишава не на гражданското участие в процесите 
на формулиране, изпълнени е и мониторинг на политики и 
законодателство“ по ПО 2, СЦ 3 - гласуване 

 Процедура „Повишаване на ефективността при транспонирането на 
правото на Европейския съюз в българското законодателство и публична 
регулация“ по ПО 2 с конкретен бенефициент Народно събрание - гласуване 

 Процедура „Цялостен преглед и оценка на националната система на 
обществените поръчки в България“ по ПО 2 с конкретен бенефициент 
Агенцията по обществени поръчки – гласуване 

 Процедура на подбор „Специализирани обучения за централната 
администрация“ по ПО 2 ‐ гласуване 

 Процедура „Подкрепа за развитие на капацитета на общините при 
разработването и изпълнението на проекти, съфинансирани от ЕСИФ“ по 
ПО 4 с конкретен бенефициент Национално сдружение на общините в 
Република България – гласуване 

 Г-жа Мария Христова 
 Държавен експерт „Програмиране и договаряне“ 
 

6. Изменение на Критерии за подбор на операция „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“, предложено от ДАЕУ 

 
 
16:15 – 16:30   Кафе-пауза 
 
16:30 – 16:40  7. Информация за резултатите от проведените през м. декември 2016 г. и м. януари 

и февруари 2017 г., Шеста, Седма и Осма писмени процедури за неприсъствено 
приемане на решение от КН на ОПДУ  

Г-жа Ирена Първанова 
Директор на дирекция „Добро управление“  

 
 
16:40 – 17:00  8. Изпълнение и напредък по ОПДУ, вкл. информация за изпълнението на плана за 

оценка на ОПДУ, одити, информация и публичност (презентация) 

Г-жа Ирена Първанова 
Директор на дирекция „Добро управление“  

 

17:00 – 17:15 Дискусия 
 
17:15 – 18:15  Коктейл  


