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ОБОСНОВКА НА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2022 г. 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“ (ОПДУ)  

Индикативната годишна работна програма (ИГРП) за 2022 г. на Оперативна програма 
„Добро управление“ (ОПДУ) беше публикувана за обществено обсъждане на 04.10.2021 г., 
в съответствие с чл. 26, ал. 3 на Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 г. 
Срокът за предложения и коментари по ИГРП 2022 беше 24.10.2021 г. 
В публикувания за обществено обсъждане вариант на ИГРП 2022 беше включена една 
процедура по Приоритетна ос 1, във връзка с изпълнение на мярка № 72 от Актуализираната 
пътна карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за развитие на електронното 
управление за периода 2019 - 2023 г. (Пътната карта). 
В срока за обществено обсъждане на ИГРП за 2022 г. не бяха получени предложения за 
включване на процедури. 
Проектът на ИГРП 2022 се състои от 1 процедура по Приоритетна ос 1 „Административно 
обслужване и е-управление“ с наименование „Реализиране на ЦАИС „Единна входна 
точка“ за подаване на годишни финансови отчети и статистика в машинно-четим 
формат и интеграция с НАП, НСИ, АВ (ТР)“. Процедурата е чрез директно предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ с общ бюджет от 850 000 лв. Допустим кандидат по 
процедурата е Националния статистически институт (НСИ). Процедурата е в изпълнение 
на мярка № 72 от Пътната карта. Чрез предоставяне на финансиране по процедурата се цели 
подобряване на обслужването и намаляване на административната тежест за бизнеса чрез 
комплексно използване на данните от НСИ, НАП и АВ и осигуряване на възможност за 
последващ анализ на финансовата информация подадена в машинно-четим вид. 
Процедурата спазва логиката на интервенции, описана в програмата, допринася за 
изпълнението на целите и постигането на целевите стойности на следните програмни 
индикатори: О1-2 „Брой нормативни актове, за които са извършени  оценки на 
въздействието“, О1-3 „Администрации, подкрепени за въвеждане на комплексно 
административно обслужване“, О1-7 „Брой подкрепени регистри“ и О1-8 „Подкрепени 
електронни услуги за предоставянето им в транзакционен режим“. 

 


