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ДНЕВЕН РЕД  
 

ДЕСЕТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ 

НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ (КН) НА  

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ” (ОПДУ) 

 

16 ноември 2018 г., 9:30 ч., Конферентна зала, ет. 1, хотел „Сенс“, София 

 
   

   9:00 – 9:30  Регистрация  

   9:30 – 9:45  Откриване на Десетото редовно заседание на КН на ОПДУ  

Г-жа Ирена Първанова 

Ръководител на Управляващия орган на ОПДУ, дирекция „Добро управление“ в 

Администрацията на Министерския съвет (АМС) 

 

Г-жа Сандрин де Буженом  

Началник на отдел „Румъния и България” в Главна дирекция „Трудова заетост, 

социални въпроси и приобщаване” на Европейската комисия 

 

    9:45 – 9:50   Приемане на Дневен ред на заседанието 

 

  9:50 – 10:10  Точка 1. Съгласуване на изменение на Индикативната годишна работна 

програма (ИГРП) на ОПДУ за 2018 с включване на нови процедури за 

Национален осигурителен институт (НОИ), Агенция митници (АМ) и 

НАЦИД - (гласуване) 

отдел „Програмиране и договаряне“, д-я „Добро управление“  

 

  

 10:10 – 10:40 Точка 2. Одобряване на Критерии и изменение на Критерии за подбор на 

операции по процедури от ИГРП на ОПДУ за 2018 г.  

 Критерии за подбор на операции по процедура „Надграждане на основните 

системи на Агенция "Митници" за предоставяне на данни и услуги - БИМИС 

(фаза 2)“ - (гласуване) 

 Критерии за подбор на операции по процедура „Развитие и въвеждане на 

Институционалната архитектура на НОИ за приоритетни процеси, 

свързани с пенсиите и предоставяне на електронни административни 

услуги“ - (гласуване) 

 Критерии за подбор на операции по процедура „Създаване, надграждане и 

интеграция на информационни системи и регистри на НАЦИД, за 

подобряване на процеса по предоставяне на административни и справочни 

услуги“ - (гласуване) 

 Изменение на Критерии за подбор на операции по процедура „Надграждане 

и развитие на Държавен хибриден частен облак за нуждите на 

електронното управление“ - (гласуване) 

 

отдел „Програмиране и договаряне“, д-я „Добро управление“  
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10:40 – 10:50 Точка 3. Одобряване на изменение на Критерии за подбор на операции по 

процедури от ИГРП на ОПДУ за 2016 г.  

 Критерии за подбор на операции по процедура „Приоритетни проекти в 

изпълнение на Пътната карта за изпълнение на стратегията за развитие 

на електронното управление в Република България за периода 2016-2020“ - 

(гласуване) 

 Критерии за подбор на операции по процедура „Стратегически проекти в 

изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация 

2014-2020 г., ПОС, ПИК и НАТУРА 2000“ - (гласуване) 

Г-жа Николина Стоянова 

Началник на отдел „Програмиране и договаряне“, д-я „Добро управление“  

 

 

10:50 – 11:00   Точка 4. Съгласуване на ИГРП на ОПДУ за 2019 г. - (гласуване)  

отдел „Програмиране и договаряне“, д-я „Добро управление“  

 

11:00 – 12:10  Точка 5. Одобряване на Критерии за подбор на операции по процедурите от 

ИГРП на ОПДУ за 2019 г.  
 

Седем процедури - (гласуване) 

 

отдел „Програмиране и договаряне“, д-я „Добро управление“  

 

12:10 – 12:30 Точка 6. Одобряване на промяна на Плана за оценка – (презентация и 

гласуване)  

Г-жа Николина Стоянова 

Началник на отдел „Програмиране и договаряне“, д-я „Добро управление“  

 

 

12:30 – 13:30 Обедна почивка 

 

 

13:30 – 14:00 Точка 7. – Представяне на средата за междурегистров обмен (RegiX) – 

възможности към момента и предвидено надграждане 

 

Г-н Николай Минев 

Държавна агенция „Електронно управление 

 

14:00 – 14:40 Точка 8. Оценка 2015-2017. Изпълнение на препоръките - (презентация) 

   Консорциум „Екорис адвайзърс“ и отдел „Програмиране и договаряне“ 

 

14:40 – 15:10 Точка 9. Изпълнение и напредък по ОПДУ (с включена информация за 

изпълнение на рамката, риск от загуба на резерв и автоматично 

освобождаване на средства) - (презентация) 

Г-жа Надя Зарева 

Началник на отдел „Мониторинг и верификация“, д-я „Добро управление“ 
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15:10 – 15:20 Точка 10. Информация за резултатите от проведените през м. юни и м. 

август 2018  Девета и Десета процедура за неприсъствено приемане на 

решение от КН на ОПДУ - (презентация) 

отдел „Програмиране и договаряне“, д-я „Добро управление“ 

 

 

15:20 – 15:40 Точка 11. Представяне на Отчет на Годишния план за действие за 

информация и комуникация (ГПД) на ОПДУ за 2018 г. и ГПД на ОПДУ за 

2019 - (презентация) 

 отдел „Програмиране и договаряне“, д-я „Добро управление“ 

 

 

15:40 – 16.30   Дискусия  

 

 

 

 


