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ПРОТОКОЛ 
ОТ ДВАНАДЕСЕТАТА ПРОЦЕДУРА  

ЗА НЕПРИСЪСТВЕНО ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ 
 

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

 
проведена в периода 12.06.2020 г. – 17.06.2020 г. 

 
 
На основание чл. 21, ал. 4, § 51а от Закона за мерките и действията по време на 

извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., чл. 
11, ал. 1, т. 1, 2, 5 и 13 и чл. 17, ал. 3 и 5 от Постановление № 79 на МС от 10.04.2014 г. и чл. 
3, т. 1, 2, 5 и 12 и чл. 21 от Вътрешните правила за работа на Комитета за наблюдение на 
Оперативна програма „Добро управление“ от председателя на КН на ОПДУ беше 
инициирана процедура за неприсъствено приемане на следното решение от КН: 

 
1. Одобрява проекта на изменение на ОПДУ (Приложение 1 към решението), изготвен 

от Управляващия орган (УО) на ОПДУ в изпълнение на Решение на Министерския 
съвет № 256 от 14.04.2020 г. за преразпределение на приноса от Европейските 
структурни и инвестиционни фондове чрез прехвърляне на средства между 
оперативните програми 2014-2020 г. за подкрепа за мерки за минимизиране на 
отрицателните последици от епидемичното разпространение на COVID-19 и дава 
мандат на УО да отрази допълнителни промени в текста на програмата, свързани с 
преговорите със службите на Европейската комисия, както и технически корекции 
при необходимост; 

2. Одобрява Годишния доклад за изпълнението на ОПДУ за 2019 г. (Приложение 2 към 
решението) и дава мандат на УО на ОПДУ да отрази технически корекции по него 
при необходимост; 

3. Съгласува Изменение 2 на Индикативната годишна работна програма (ИГРП) на 
ОПДУ за 2020 г. (Приложение 3 към решението); 

4. Одобрява изменение на Критериите за подбор на операции по Процедура „Техническа 
помощ за хоризонталните структури за програмиране, наблюдение, управление, 
контрол, координация, сертифициране и одит на ЕСИФ през периода 2019-2021“ по 
ПО 4 (Приложение 4 към решението). 
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На членовете на КН на ОПДУ бе предоставен срок 3 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 и чл. 21, ал. 4 и § 51а от Закона за 
мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното 
събрание от 13 март 2020 г. 

От обсъждането и гласуването по т. 4 бяха изключени членовете и заместник-
членовете на КН на ОПДУ, които са представители на Държавна агенция „Електронно 
управление“ и Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от 
Европейските земеделски фондове“ поради наличие на частен интерес в качеството им на 
представители на кандидата по посочената по-горе процедура. 

До изтичането на тридневния срок на 17.06.2020 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 на 18.06.2020 г. 

 

Съгласно процедурно решение, прието на Дванадесетото редовно заседание на КН на 
ОПДУ „КН на ОПДУ одобрява Критериите за подбор на операции единствено в част II. 
Специфични критерии и част III. Индикатори. При изменения на КПО, съответно КН на 
ОПДУ ще одобрява изменения единствено в част II. Специфични критерии или отпадане на 
относими към процедурата индикатори. За изменения в част I. Обща информация, част IV. 
Обосновка или включване на нови относими индикатори, КН единствено ще бъде 
информиран.“ 

В тази връзка, заедно с документите, подлежащи на обсъждане и гласуване, бяха 
изпратени за информация на членовете на КН на ОПДУ следните изменени критерии за 
подбор на операции: 

 Критерии за подбор на операции по Процедура „Усъвършенстване на 
концесионната политика“ с конкретен бенефициент Администрацията на 
Министерския съвет; 

 Критерии за подбор на операции по Процедура „Повишаване на 
компетентността на магистратите и съдебните служители чрез 
ефективно обучение в НИП“ с конкретен бенефициент Националния институт 
на правосъдието; 

 Критерии за подбор на операции по Процедура „Подкрепа за развитие на 
капацитета на общините при разработването и изпълнението на проекти, 
съфинансирани от ЕСИФ“ с конкретен бенефициент Националното 
сдружение на общините в Република България. 
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Също за информация бяха изпратени и: 

 Междинна оценка на напредъка по изпълнението на приоритетни оси 1, 2 и 3 
на ОПДУ и становище на УО по препоръките в доклада; 

 Писмо, изразяващо предложението на Министерството на енергетиката за 
включване като конкретен бенефициент по ОПДУ. 

 
Протоколът и всички материали, разгледани в рамките на Дванадесетата процедура за 

неприсъствено приемане на решение, ще бъдат публикувани на Единния информационен 
портал в едноседмичен срок от приключването на процедурата. 

 
Приложение: Решение на КН на ОПДУ от 18.06.2020 г. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
НА КН НА ОПДУ: 

 
 
 
 

ИРЕНА ПЪРВАНОВА 
РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПДУ  
И ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ  
„ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“ 
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