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ДНЕВЕН РЕД 
 

НА ДВАНАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ 

НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ (КН) НА  

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ” (ОПДУ) 

 

22 ноември 2019 г., 9:30 ч., Конферентна зала, ет. 1, хотел „Сенс“, София 

 
   

   9:00 – 9:30  Регистрация  

   9:30 – 9:45  Откриване на Дванадесетото 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 

 

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

 

  9:50 – 10:20   Точка 1. Съгласуване на ИГРП на ОПДУ за 2020 г. - (гласуване)  

Г-жа Николина Стоянова 

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

 

10:20 – 11:30  Точка 2. Одобряване на Критерии за подбор на операции по процедурите от 

ИГРП на ОПДУ за 2020 г.  

2.1. Критерии за подбор на операции по процедура „Реализиране на ЦАИС 

„Единна входна точка“ за подаване на годишни финансови отчети и 

статистика в машинно-четим формат и интеграция с НАП, НСИ, АВ (ТР)“ по 

ПО1 - (гласуване) 

2.2. Критерии за подбор на операции по процедура „Изграждане и развитие на 

информационните системи и регистри на КРС за повишаване ефективността 

на регулаторната дейност и подобряване качеството на административното 

обслужване“ по ПО1 - (гласуване) 

2.3. Критерии за подбор на операции по процедура „Изграждане на Единна 

информационна система /ЕИС/ за нуждите на Комисия за финансов надзор“ 

по ПО1 - (гласуване) 

2.4. Критерии за подбор на операции по процедура „Реализиране на 

Централизирана автоматизирана информационна система „Национален 

адресен регистър“ по ПО1 и ПО2 - (гласуване) 

2.5. Критерии за подбор на операции по процедура „Реализиране на 

приоритетни мерки от Пътната карта за изпълнение на Актуализираната 

стратегия за развитие на електронното управление в Република България 

2019-2023 г.“ по ПО1 и ПО2 - (гласуване) 
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2.6. Критерии за подбор на операции по процедура „Извършване на 

функционални анализи по хоризонтални и секторни политики“ по ПО2 - 

(гласуване) 

2.7 Критерии за подбор на операции по процедура „Подобряване и 

актуализиране на политиките и правилата, свързани с атестирането и 

възнагражденията на съдебните служители и Въвеждане на гаранции за 

обществено участие в избора на съдебни заседатели от общинските съвети“ 

по ПО3 - (гласуване) 

 

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

 

11:30 – 12:00  Точка 3. Изменение на КПО  

 

3.1. Изменение на Критерии за подбор на операции по 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“ - (гласуване) 

3.2. Изменение на 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) 

3.3. Изменение на Критерии за подбор на операции по процедура „Подобряване 

на ефективността, ефикасността и прозрачността на системата за 

обществените поръчки“ - (гласуване) 

3.4. Изменение на 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) 

3.5. Изменение на Критерии за подбор на операции по процедура „Надграждане 

на хоризонталните и централни системи на електронното управление“ - 

(гласуване) 

3.6. Изменение на Критерии за подбор на операции по процедура „Повишаване 

на експертния капацитет на служителите в администрацията“ - (гласуване) 

3.7. Изменение на Критерии за подбор на операции по процедура „Подобряване 

на системата за обратна връзка от потребителите на административни 

услуги и повишаване качеството на административното обслужване“ - 

(гласуване) 

3.8. Изменение на Критерии за подбор на операции по процедура „Развитие на 

аналитичния капацитет на  Комисията за енергийно и водно регулиране“ - 

(гласуване) 

3.9. Изменение на Критерии за подбор на операции по процедура „Техническа 

помощ за хоризонталните структури за програмиране, наблюдение, 

управление, контрол, координация, сертифициране и одит на ЕСИФ“ - 

(гласуване) 
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12:00 – 13:00  Обяд 

 

13:00 – 13:30 Точка 4. Изпълнение и напредък по ОПДУ - (презентация) 

Отдел „Мониторинг и верификация“, д-я „Добро управление“ 

 

13:30 – 13:45 Точка 5. Представяне на Отчет на Годишния план за действие за 

информация и комуникация (ГПД) на ОПДУ за 2019 г. и ГПД на ОПДУ за 

2020 - (презентация) 

 

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

 

13:45 – 14.15   Дискусия  

 

 

 

 


