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ПРОТОКОЛ 

ОТ ЕДИНАДЕСЕТАТА ПРОЦЕДУРА  

ЗА НЕПРИСЪСТВЕНО ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ 

 

НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ (КН) НА  

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ” (ОПДУ) 

 

проведена в периода 14.01.2020 г. – 24.02.2020 г. 
 

 

На основание чл. 11, ал. 1, т. 1 и 2 от Постановление № 79 на МС от 10.04.2014 г., чл. 

26, ал. 8, т. 1 от Постановление № 162 на МС от 05.07.2016 г. и чл. 3, т. 1 и 2 и чл. 21 от 

Вътрешните правила за работа на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Добро 

управление“ (КН на ОПДУ), от председателя на КН на ОПДУ беше инициирана процедура 

за неприсъствено приемане на следното решение от КН: 

 

КН на ОПДУ одобрява: 

 Първо изменение на ИГРП на ОПДУ за 2020 г. 

 Критерии за подбор на операции по Процедура чрез директно предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ „Разработка и внедряване в съдебната 

система на софтуер за ускорено създаване и възпроизвеждане на актове и 

други документи чрез диктовка и автоматично конвертиране на гласов запис 

в текст (voice-to-text) и съпътстващи системи за обработка“ по ПО 3 на 

ОПДУ. 

 

На членовете на КН на ОПДУ бе предоставен срок от 10 работни дни за представяне 

на становища по проекта на решение и приложените към него документи, в съответствие с 

чл. 21, ал. 3 от Вътрешните правила за работа на КН на ОПДУ. 

От обсъждането и гласуването бяха изключени членовете и заместник-членовете на 

КН на ОПДУ – представители на Висшия съдебен съвет, поради наличие на частен интерес 

в качеството им на представители на кандидата по посочената по-горе процедура. 

 

В предоставения срок постъпиха следните становища: 

- на 17.01.2020 г. бе получено становище от г-жа Миглена Тачева (Директор на 

Националния институт на правосъдието)  

- на 24.01.2020 г. бе получено предложение от доц. д-р Ана Джумалиева (Председател 

на Комисията за защита от дискриминация (КЗД))  
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- на 28.01.2020 г. бе получено становище от представители на ГД „Трудова заетост, 

социални въпроси и приобщаване” на Европейската комисия Европейската комисия, 

в качеството им на наблюдатели 

- на 28.01.2020 г. бе получено становище от г-жа Добринка Кръстева (началник на 

отдел „Наблюдение и анализ“, дирекция „Централно координационно звено“, 

Администрация на Министерския съвет) 

 

Вследствие на становищата, бяха направени промени по предложените Критерии за 

подбор на операции по Процедура „Разработка и внедряване в съдебната система на 

софтуер за ускорено създаване и възпроизвеждане на актове и други документи чрез 

диктовка и автоматично конвертиране на гласов запис в текст (voice-to-text) и 

съпътстващи системи за обработка“ по ПО 3 на ОПДУ. 

Съгласно чл. 21 ал. 6 от Вътрешните правила за работа на Комитета за наблюдение на 

Оперативна програма „Добро управление“, променените КПО, заедно с проекта на решение 

и справката за отразяване на получените становища, бяха повторно изпратени на 

19.02.2020 г. за становище от членовете на КН за срок от три дни.  

До изтичането на тридневния срок на 24.02.2020 г., не бяха получени становища от 

членовете на КН на ОПДУ. Съгласно чл. 21, ал. 5 от Вътрешните правила за работа на КН на 

ОПДУ при липса на писмен отговор от страна на член на КН се приема, че той съгласува 

проекта на решение без бележки.  

Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 5 от Вътрешните правила за 

работа на КН на ОПДУ, предложеното от председателя на КН решение се счита за прието от 

Комитета за наблюдение на 25.02.2020 г. 

Протоколът и всички материали, разгледани в рамките на Единадесетата процедура 

за неприсъствено приемане на решение, ще бъдат публикувани на Единния информационен 

портал в едноседмичен срок от приключването на процедурата. 

 

Приложения: 

1. Решение на КН на ОПДУ от 25.02.2020 г.   

2. Съгласувателна таблица 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  

НА КН НА ОПДУ: 

 

       

 ……………………………... 

ИРЕНА ПЪРВАНОВА 

РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПДУ  

И ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ  

„ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“ 
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Изготвил:    ...........................................       

/Емилия Герджикова, старши сътрудник по УЕПП в отдел „Програмиране и договаряне”, 

дирекция „Добро управление“/ 

 

 

 

 

 

 

Съгласувал:    ...........................................      

/Николина Стоянова, началник на отдел „Програмиране и договаряне”, дирекция „Добро 

управление“/ 
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