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ПРОТОКОЛ 

ОТ ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ПРОЦЕДУРА  
ЗА НЕПРИСЪСТВЕНО ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ 

 
НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА  

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ” (КН НА ОПДУ) 
 

проведена в периода 30.10.2020 г. – 13.11.2020 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“ (КН на ОПДУ), 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); 

2. Одобрява Критерии за подбор на операции по Процедура „Изграждане на единна, 
ефективна система за управление на ресурси в системата на Министерството на 
вътрешните работи“ по ПО 2 (Приложение 2 към решението) 
 

3. Одобрява Критерии за подбор на операции по Процедура „Подкрепа за изготвянето на 
териториални планове за справедлив преход на 8 области” по ПО2 (Приложение 3 към 
решението) 
 

4. Одобрява Критерии за подбор на операции по Процедура „Изграждане на Единен 
публичен регистър по устройствено планиране на територията, инвестиционно 
проектиране и разрешаване на строителството“ по ПО1 (Приложение 4 към решението) 

 
5. Одобрява Критерии за подбор на операции по Процедура „Изграждане на система за 

управление на собствеността, включително единен регистър на държавната и общинската 
собственост” по ПО1 (Приложение 5 към решението) 
 

6. Одобрява Критерии за подбор на операции по Процедура „Развитие и въвеждане на 
архитектурата на НОИ  за процесите, свързани с парични обезщетения, помощи и 
гарантирани вземания” по ПО1 (Приложение 6 към решението) 

 
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 13.11.2020 г., беше получено едно становище от г-
жа Мануела Милошева, директор на дирекция „Национален фонд“, Министерство на финансите, 
по което е предоставена допълнителна информация в съгласувателната таблица (Приложение 2 
към Протокола). Съгласно чл. 21, ал. 5 от Вътрешните правила за работа на КН на ОПДУ при 



 
www.eufunds.bg 

2 

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 Критерии за подбор на операции по Процедура 
„Подкрепа за изготвянето на териториални планове за справедлив преход на 8 области” по ПО2 
бяха направени някои допълнения, които са отразени в режим на проследяване на промените. 

 
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 
16.11.2020 г. 

Протоколът и всички материали, разгледани в рамките на Четиринадесета 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 16.11.2020 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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отдел „Програмиране и договаряне“,   дирекция „Добро управление“ 
дирекция „Добро управление“ 
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