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ДНЕВЕН РЕД  

 

ЕДИНАДЕСЕТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ 

НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ (КН) НА  

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ” (ОПДУ) 

 

13-14 юни 2019 г., Правец 

 

13 юни 2019 г. 

 

10:30   Отпътуване на участниците в Комитета за наблюдение с организиран  

транспорт - от Храм-паметник „Александър Невски“, ул. Оборище (срещу 

ресторант La Cattedrale) с автобус на Министерски съвет (само за 

регистрирани участници) 

 

12:00 – 13:00  Обяд 

 

13:30 – 14:00  Регистрация  

14:00 – 14:15  Откриване на Единадесетото 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-н Станислав Рангелов  

Заместник-началник на отдел „Румъния и България ” в Главна дирекция 

„Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване” на Европейската комисия  

 

 

14:15 – 14:20   Приемане на Дневен ред на заседанието 

 

14:20 – 14:50  1. Одобряване на Годишния доклад за изпълнението на ОП „Добро 

управление“ за 2018 г. и предоставяне на мандат на УО на ОПДУ за отразяване 

на технически корекции по него (презентация и гласуване) 

Г-жа Ирена Първанова 

директор на дирекция „Добро управление“ в АМС 

 

 

14:50 – 15:20 2. Одобряване на изменение на Критерии за подбор на операции от ИГРП 

2019  (представяне и гласуване) 

 Изменение на Критерии за подбор на операции по процедура „Ефективност 

на съдебния контрол и уеднаквяване на практиката на съдилищата“ - 

(гласуване) 

 Изменение на Критерии за подбор на операции по процедура „Устойчиво 

повишаване на качеството на дейността на Националния институт на 
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правосъдието и повишаване на компетентността на магистратите и 

съдебните служители чрез ефективно обучение“ - (гласуване) 

 Изменение на Критерии за подбор на операции по процедура 

„Специализирани обучения за териториалната администрация“ - 

(гласуване) 
 

Г-жа Николина Стоянова 

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

управление“ 

 

 

15:20 – 15:50 3. Одобряване на нови Критерии за подбор на операции от ИГРП 2019 

(представяне и гласуване) 

 Критерии за подбор на операции по процедура „Идентифициране на 

служители с висок потенциал в държавната администрация“ - (гласуване) 

 Критерии за подбор на операции по процедура „Обучения за служителите 

в администрацията, организирани от Института по публична 

администрация“ - (гласуване) 

 Критерии за подбор на операции по процедура „Разработване на 

Национална стратегия за околна среда и развитие на Единната 

информационна система за НАТУРА 2000“ - (гласуване) 

 

Г-жа Николина Стоянова 

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

управление“ 

 

15:50 – 16:00 4. Съгласуване на изменение на ИГРП на ОПДУ 2019 – (представяне и 

гласуване) 

 

 

16:00 – 16:30   Дискусия  

 

 

14 юни 2019 г. 

10:00 – 10:40 5. Изпълнение и напредък по ОПДУ (вкл. изпълнение на Плана за оценка 

на ОПДУ, оценка на риска, одити и информация и комуникация) – 

(презентация)  

Г-жа Ирена Първанова 

директор на дирекция „Добро управление“ в АМС 

 

10:40 – 13:00   Дискусия  

 

13:00 – 14:00  Обяд 

 

14:30    Отпътуване 


