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Информация за проведените 

Процедури за неприсъствено приемане на решения от КН на ОПДУ  
в периода 11.2020 – 11.2021 г. 

 

В периода между Тринадесетото и Четиринадесетото редовно заседание на КН на ОПДУ, 
секретариатът на КН на ОПДУ организира провеждането на четири писмени процедури (едната се 
провежда в момента), на които бяха взети следните решения: 

 Петнадесета процедура за неприсъствено приемане на решение от КН на ОПДУ, 
проведена в периода 14.04 – 28.04.2021 г. 

КН на ОПДУ реши: 
1. Съгласува първото изменение на Индикативната годишна работна програма (ИГРП) 
на ОПДУ за 2021 г.  
2. Одобрява Критерии за подбор на операции по Процедура „Национална 
геопространствена платформа“ по ПО 1  
3. Одобрява Критерии за подбор на операции по Процедура „Изграждане на национално 
решение за електронен обмен на социалноосигурителна информация EESSI” по ПО 1 
 

 Шестнадесета процедура за неприсъствено приемане на решение от КН на ОПДУ, 
проведена в периода 29.04 – 19.05.2021 г. 

КН на ОПДУ реши: 
1. Одобрява Годишния доклад за изпълнението на ОПДУ за 2020 г. и дава мандат на 
УО на ОПДУ да отрази технически корекции по него при необходимост  
2. Съгласува второто изменение на Индикативната годишна работна програма (ИГРП) 
на ОПДУ за 2021 г.  
3. Одобрява Критерии за подбор на операции по Процедура „Повишаване на 
гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и 
законодателство“ по ПО 2 

 

 Седемнадесета процедура за неприсъствено приемане на решение от КН на ОПДУ, 
проведена в периода 16.07 – 30.07.2021 г. 

КН на ОПДУ реши: 
1. Одобрява Критерии за подбор на операции по Процедура „Хоризонтална подкрепа за 
ефективното управление на средствата от ЕСИФ“ по ПО 4  
2. Одобрява Критерии за подбор на операции по Процедура „Осигуряване 
функционирането на националната мрежа от областни информационни центрове (2022-
2023)“ по ПО 4  
3. Одобрява План за оценка на ОПДУ за програмен период 2014-2020 г.  
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 Осемнадесета процедура за неприсъствено приемане на решение от КН на ОПДУ, 

проведена в периода 04.08 – 18.08.2021 г.  
КН на ОПДУ реши: 
1. Съгласува трето изменение на Индикативната годишна работна програма (ИГРП) на 

ОПДУ за 2021 г.  
2. Одобрява Критерии за подбор на операции по Процедура „Надграждане на основните 

системи на Агенция "Митници" за предоставяне на данни и услуги - БИМИС (фаза 3)“ 
по ПО 1  

3. Одобрява Критерии за подбор на операции по Процедура „Организационно развитие на 
ИСС и засилване ролята на организираното гражданско общество“ по ПО 2  

 

 
 Деветнадесета процедура за неприсъствено приемане на решение от КН на ОПДУ, 

проведена в периода 25.08 – 09.09.2021 г.  
КН на ОПДУ реши: 
1. Съгласува четвъртото изменение на Индикативната годишна работна програма (ИГРП) 

на ОПДУ за 2021 г.  
2. Одобрява Критерии за подбор на операции по Процедура „Повишаване на гражданското 

участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ по ПО 2  
3. Одобрява Критерии за подбор на операции по Процедура „Реализиране на ЦАИС 

„Анализ на корупционния риск“ по ПО 1  
4. Одобрява Критерии за подбор на операции по Процедура „Планиране, координация и 

контрол при развитието и обновяването на информационните ресурси в администрацията“ по ПО1 
 

Информация за  
изменени с решение на РУО на ОПДУ  

Критерии за подбор на операции, първоначално одобрени от КН на ОПДУ  
в периода от Тринадесетото до Четиринадесетото редовни заседания на КН на ОПДУ. 

 

Съгласно процедурно решение на КН на ОПДУ, взето на XII-тото редовно заседание на комитета, 
проведено на 21.11.2019 г., Комитетът 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 в периода 01.01 – 31.10.2021 г на членовете на КН бяха изпратени за информация 
изменени с решение на РУО на ОПДУ Критерии за подбор на операции, първоначално одобрени 
от КН на ОПДУ по следните процедури: 
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1. На 23.12.2021 до членовете на КН на ОПДУ беше изпратена информация, свързана с 
приемането на решения от РУО 
- Изменени КПО по Процедура BG05SFOP001-2.010 "Усъвършенстване на системите за 

финансово управление и контрол и функцията по вътрешен одит в публичния сектор" 
 

2. На 21.06.2021 до членовете на КН на ОПДУ беше изпратено писмо за информация, 
свързана с приемането на решения от РУО 
- Изменени КПО по Процедура BG05SFOP001-2.016 „Разработване на Национална 

стратегия за околна среда и развитие на Единната информационна система за 
НАТУРА 2000“ 

 

3. На 04.08.2021 до членовете на КН на ОПДУ беше изпратена информация, свързана с 
приемането на решения от РУО 
- Изменени КПО по Процедура BG05SFOP001-2.017 „Обучения за служителите в 

администрацията, организирани от Института по публична администрация“ по ПО2 
 

4. На 19.08.2021 до членовете на КН на ОПДУ беше изпратена информация, свързана с 
приемането на решения от РУО 
- Изменени КПО по Процедура BG05SFOP001-2.001 Стратегически проекти в 

изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация 2014-2020 г., 
ПОС, ПИК и НАТУРА 2000 
 

5. На 04.11.2021 до членовете на КН на ОПДУ беше изпратена информация, свързана с 
приемането на решения от РУО 
- Изменени КПО по Процедура BG05SFOP001-3.006 Устойчиво повишаване на 

качеството на дейността на Националния институт на правосъдието и повишаване 
на компетентността на магистратите и съдебните служители чрез ефективно 
обучение 

 

Всички документи са публикувани на: https://www.eufunds.bg/bg/opgg/term/176 

 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/9075a845-baea-4d52-b9bf-90ff16aac482
https://www.eufunds.bg/bg/opgg/term/176
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