
                                                                      
                                         
 

 
www.eufunds.bg 

 
ДНЕВЕН РЕД 

 
НА ЧЕТИРИНАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ 

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

 
18 ноември 2021 г., 10:00 ч. (регистрация от 9:30 ч.), онлайн 

 
     

 9:30 – 10:00  Регистрация  

   10:00 – 10:15  Откриване на Четиринадесетото редовно заседание на КН на ОПДУ  

Г-жа Ирена Първанова 
Ръководител на Управляващия орган на ОПДУ, дирекция „Добро управление“ в 
Администрацията на Министерския съвет (АМС) 
 
Mr. Jeroen Jutte 
Началник на отдел „Румъния и България” в Главна дирекция „Трудова заетост, 
социални въпроси и приобщаване” на Европейската комисия 
 

 10:15 – 10:20   Приемане на Дневен ред на заседанието 
 

 10:20 – 10:30   Точка 1. Съгласуване на ИГРП на ОПДУ за 2022 г. - (гласуване)  

Г-жа Ирена Първанова 
Ръководител на Управляващия орган на ОПДУ, дирекция „Добро управление“ в 
Администрацията на Министерския съвет (АМС) 
 

 
10:30 – 11:00 Точка 2. Изпълнение и напредък по ОПДУ (с включена информация относно 

Годишните планове за действие за информация и комуникация на ОПДУ за 
2021 г. и 2022 г.) – (презентация) 

Г-жа Ирена Първанова 
Ръководител на Управляващия орган на ОПДУ, дирекция „Добро управление“ в 
Администрацията на Министерския съвет (АМС) 

 
 
11:00 – 12:30 Демонстрации на разработени системи и платформи по проекти, 

финансирани по ОПДУ 

1. Надграждане на Регистъра на издадените удостоверения APOSTILLE и 
предоставяне на електронни административни услуги (Онлайн 
демонстрация на подаване на заявление и издаване на удостоверения 
APOSTILLE)  

Проект „Създаване, надграждане и интеграция на информационни 
системи и регистри на НАЦИД, за подобряване на процеса по 
предоставяне на административни и справочни услуги“ 

Вержиния Цанкова 
Главен секретар, Национален център за информация и документация  
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2. Електронни административни услуги и вътрешни административни услуги 
реализирани за гражданите и бизнеса  

Проект „Надграждане на поддържаните от Изпълнителна агенция 
„Автомобилна администрация“ регистри за периодичните прегледи за 
проверка на техническата изправност на ППС и обучението и изпитите 
за придобиване на правоспособност за управление на МПС. Изграждане на 
нов модел на контролната дейност, основан на оценка на риска”  

Дамян Войновски 
Главен секретар, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ 
 

3. Надграждане на основните системи на НАП за предоставяне на данни и 
услуги към вътрешни и външни системи 

Проект „Надграждане на основните системи на НАП за предоставяне на 
данни и услуги към вътрешни и външни системи“ 

Малина Панайотова 
Директор на дирекция „Информационни системи и модериране на бизнес 
процесите“, Национална агенция за приходите 
 

4. Презентиране в реално време на възможностите предоставени чрез 
изпълнението на Проект „Надграждане на хоризонталните и централни 
системи на електронното управление във връзка с прилагане на Единния 
модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни 
административни услуги“ 

Николай Минев 
Директор на дирекция „Информационни системи и оперативна 
съвместимост“, Държавна агенция „Електронно управление“ 
 

12:30 – 13:00   Дискусия  
 
 
 
 


