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СЪГЛАСУВАТЕЛНА ТАБЛИЦА ЗА  

 

ПОЛУЧЕНИ ПИСМЕНИ СТАНОВИЩА ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА КН НА ОПДУ НА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ПИСМЕНА ПРОЦЕДУРА ЗА 

НЕПРИСЪСТВЕНО ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ, ПРОВЕДЕНА В ПЕРИОДА 30.10-13.11.2020 Г. 

 

Дата на 

получаване 
Подател Получено становище 

Становище 

(приема се и е отразено в проекта на програмата/ приема се по принцип/не се приема) 

13.11.2020 г.

Ел. поща 

 

Г-жа Мануела 

Милошева, 

директор на 

дирекция 

„Национален 

фонд“, 

Министерство 

на финансите 

 

Във връзка с 

представените документи 

по четиринадесета 

процедура за 

неприсъствено приемане 

на решения от КН на 

ОПДУ и предложеното 

изменение на ИГРП за 

2020, считаме че УО 

следва да предостави 

допълнителна 

информация относно 

средствата, с които ще се 

финансират процедурите 

по ПО 2, по-специално 

реализираните икономии 

от изпълнението на 

проектите от процедура 

BG05SFOP001-2.009, с цел 

потвърждение, че 

бюджетът по тези 

процедури няма да 

надвиши наличния 

бюджет по оста.  

 

Допълнителна информация: 

Бюджетът на ПО2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество 

и бизнеса“ след третото изменение на оперативната програма, одобрено от ЕК на 31.08.2020 г., възлиза 

на 90 349 480,79 лв. (ЕС+НС част). 

Договорените средства по оста към 13.11.2020 г. съгласно счетоводната система САП възлизат на 70 

857 703,59 лв., като по приключилите договори са намалени реализираните икономии, или на този етап 

са усвоени 78,4% от бюджета на приоритетната ос. 

За договаряне остава свободен ресурс в размер на близо 19,5 млн. лв., който ще покрие средствата, 

необходими за финансирането на предстоящите процедури по ПО2 за 18,59 млн. лв. (вкл. и двете 

процедури, включени в четвъртото изменение на ИГРП 2020 по ПО 2), както следва: 

 

Процедура Бюджет (лв.) 

Реализиране на Централизирана автоматизирана информационна система „Национален 

адресен регистър“ (смесена процедура по ПО 1 и ПО2) 
200 000 

Реализиране на приоритетни мерки от Пътната карта за изпълнение на Актуализираната 

стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2019-2023 г. 

(смесена процедура по ПО 1 и ПО2) 

1 000 000 

Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и 

мониторинг на политики и законодателство 
10 000 000 

Изграждане на единна, ефективна система за управление на ресурси в системата на 

Министерството на вътрешните работи 
1 970 000 

Подкрепа за изготвянето на териториални планове за справедлив преход на 8 

области 
2 750 000 

Повишаване на експертния капацитет на служителите на МВР, чрез специализирани 

обучения 
2 670 000 

ОБЩО: 18 590 000 
 

 


