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ПРОТОКОЛ 

ОТ ТРИНАДЕСЕТАТА ПРОЦЕДУРА  
ЗА НЕПРИСЪСТВЕНО ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ 

 
НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА  

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ” (КН НА ОПДУ) 
 

проведена в периода 01.10.2020 г. – 15.10.2020 г. 
 

На основание чл. 11, ал. 1, т. 1 и 2 и чл. 17, ал. 3 и 5 от Постановление № 79 на МС от 
10.04.2014 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“ от председателя на КН на ОПДУ беше инициирана 
процедура за неприсъствено приемане на следното решение от КН: 

„Комитетът за наблюдение реши: 
1. Съгласува изменение на Индикативната годишна работна програма (ИГРП) на ОПДУ за 

2020 г. (Приложение 1 към решението), предложено от ръководителя на УО на ОПДУ; 
2. Одобрява Критериите за подбор на операции по Процедура „Оптимизация и 

електронизация на регистрите и работните процеси в БАБХ” по ПО1 (Приложение 2 към 
решението); 

3. Одобрява Критериите за подбор на операции по Процедура „Разработка и внедряване на 
система за е-архивиране“ по ПО 1 (Приложение 3 към решението); 

4. Одобрява Критериите за подбор на операции по Процедура „Развитие на 
информационната система и публичния регистър на Комисията за защита на 
конкуренцията“ по ПО1 (Приложение 4 към решението); 

5. Одобрява Критериите за подбор на операции по Процедура „Създаване, надграждане и 
обединяване на електронни регистри на Националния център за информация и 
документация (НАЦИД) в областта на висшето образование“ по ПО1 (Приложение 5 към 
решението); 

6. Одобрява Версия 3 на Наръчника на индикаторите по ОПДУ (Приложение 6 към 
решението).“ 

 

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 с писмото за иницииране на писмената процедура за информация бяха изпратени 
на КН следните изменени от РУО критерии за подбор на операции: 
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 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“; 

 Критерии за подбор на операции по Процедура „Подобряване на системата за 
обратна връзка от потребителите на административни услуги и повишаване 
качеството на административното обслужване“. 

 
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. 

До изтичането на десетдневния срок на 15.10.2020 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 получени от ЕК коментари по предложените критерии за подбор на операции 
(КПО) по 4-те нови процедури бяха направени някои допълнения в Раздел IV „Обосновка“ на 
посочените КПО. 

Във Версия 3 на Наръчника на индикаторите по ОПДУ, с цел да се запази структурата на 
файла със съответните раздели, и по-конкретно в частта за информацията за контакт, също са 
направени технически промени. 

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 
16.10.2020 г. 

Протоколът и всички материали, разгледани в рамките на Тринадесетата 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 16.10.2020 г. 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
НА КН НА ОПДУ: 

 
 

ИРЕНА ПЪРВАНОВА 
РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПДУ  
И ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ  
„ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“ 
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старши сътрудник по УЕПП,   началник на отдел „Програмиране и договаряне“,  
отдел „Програмиране и договаряне“,   дирекция „Добро управление“ 
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