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ПРОТОКОЛ 
ОТ ДВАДЕСЕТ И ПЪРВАТА ПРОЦЕДУРА  

ЗА НЕПРИСЪСТВЕНО ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ 
 

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

 
проведена в периода 06.06.2022 г. – 27.06.2022 г. 

 

На основание чл. 11, ал. 1, т. 1 и 2 и чл. 17, ал. 3 и 5 от Постановление № 79 на МС от 
2014 г., чл. 26, ал. 8, т. 1 и 2 от Постановление № 162 на МС от 2016 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), председателят на КН на ОПДУ инициира процедура за 
неприсъствено приемане на следното решение от КН: 

„КН на ОПДУ: 
1. Съгласува второто изменение на Индикативната годишна работна програма на ОПДУ за 

2022 г. (Приложение 1 към решението); 

2. Одобрява Критерии за подбор на операции по Процедура „Действия по линия на 
сближаването за бежанците в Европа (CARE)“ (Приложение 2 към решението) и дава 
мандат на УО на ОПДУ за отразяване на промени по тях след съгласуване със службите 
на Европейската комисия; 

3. Одобрява изменение на Критериите за подбор на операции по Процедура BG05SFOP001-
1.029 с наименование: „Разработване на електронни административни услуги и 
внедряване на допълнителни функционалности в автоматизирани информационни 
системи в МВР“ по ПО 1 (Приложение 3 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. В рамките на установения срок са 
получени две становища: 

- На 10.06.2022 г. от Г-жа Добринка Кръстева (член на КН на ОПДУ и Началник на 
отдел „Наблюдение и анализ“, Дирекция „Централно координационно звено“, Администрация 
на Министерския съвет) относно Процедурата за директно предоставяне „Действия по 
линия на сближаването за бежанците в Европа (CARE)“ - е получено становище в списъка 
на допустимите кандидати, по процедурата да се добавят областните администрации и 
Българския червен кръст.  
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- На 13.06.2022 г. от Г-жа Теодора Дачева (резервен член на КН на ОПДУ и 
Заместник изпълнителен директор на НСОРБ) е получено становище относно: 

 Процедурата за директно предоставяне „Действия по линия на 
сближаването за бежанците в Европа (CARE)“ - в списъка на допустимите кандидати, по 
процедурата да се заличи Министерството на туризма и да се включат общинските 
администрации 

 Процедурата „Разработване на електронни административни услуги и 
внедряване на допълнителни функционалности в автоматизирани информационни 
системи в МВР" са поискани мотиви за необходимостта от същото. 

На основание чл. 21, ал. 6 от Вътрешните правила за работа на КН на ОПДУ, на 
22.06.2022 г. за срок от 3 работни дни до 27.06.2022 г. са изпратени за повторно съгласуване 
проекта на Решение и изменените документи, във връзка с получените становища документите,: 

- Второ изменение на Индикативната годишна работна програма на ОПДУ за 2022 г. 
- КПО по Процедурата за директно предоставяне „Действия по линия на 

сближаването за бежанците в Европа (CARE)“ и  
С проекта на решение е изпратена и съгласувателна таблица за отразяване на получените 

становища. 
 
В рамките на повторното съгласуване, на 25.06.2022 г., постъпи становище от г-жа Надя 

Шабани (член на КН на ОПДУ и Директор на фондация „Български център за нестопанско 
право".   

В становището се настоява да се възстанови процесът по разработване и откриване на 
Процедура BG05SFOP001-2.030 „Доброволчество и дарителство за добро управление“ по 
Приоритетна ос 2 на ОПДУ1.  

В същото становище, Фондация „Български център за нестопанско право“ предлага и 
ревизия на критериите за подбор на операции по процедура „Действия по линия на 
сближаването за бежанците в Европа (CARE)“ в две посоки: 

1) Относно конкретния характер на проектите, които ще бъдат реализирани от страна 
както на администрацията, така и на другите бенефициенти в подкрепа на търсещите 
закрила, имайки предвид актуалния брой на лицата, търсещи закрила; 

2) Включване и на други, различни от БЧК, граждански организации като 
бенефициенти, в процес на конкурентен подбор за избор на проекти.  

Във връзка със становището на г-жа Надя Шабани, на 28.06.2022 г. с писмо с № 02.50-
130  е изискано становище от г-жа Калина Константинова, заместник министър-председател по 
ефективно управление. На 5.07.2022 г. е получено становище от г-жа Калина Константинова, с 
писмо № 02.50-130, в което се изразява позиция, че УО на ОПДУ следва да предприеме 
необходимите действия за включване в ИГРП 2022 го на Процедура BG05SFOP001-2.030 
„Доброволчество и дарителство за добро управление“. 

На 4.07.2022 г. по електронна поща е получено писмо от ЕК, в което се отбелязва, че 
информацията, предоставена във всички раздели на КПО по Процедура „Действия по линия на 
сближаването за бежанците в Европа (CARE)“, трябва да бъде доразвита в конкретика. УО на 
ОПДУ е приканен да предостави ясна обосновка на процедурата и на предвидените дейности 
по отношение на нуждите и предизвикателствата, пред които са изправени крайните 
бенефициенти, както и пред българските власти. Също така се дава идея за промяна на 
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заглавието на предложената процедура, а именно „Кохезионни действия за бежанците в Европа 
(CARE)“, подчертавайки подкрепата за бежанците от Украйна, пристигнали в България. В тази 
връзка, за всеки от Бенефициентите на средствата, посочени в т. 7 от РМС  
№ 328/2022 г., които ще получат подкрепа по ОПДУ от заместник министър-председател по 
ефективно управление с писмо с № 02.50-130 от 17 юни 2022 г. е изискана нужната информация. 

Новите становища са допълнени в съгласувателна таблица за отразяване на получените 
становища. 

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 
28.06.2022 г. 

Протоколът и всички материали, разгледани в рамките на Двадесет и първата процедура 
за неприсъствено приемане на решение са публикувани на Единния информационен портал на 
следния линк. 

 
Приложение: Решение на КН на ОПДУ от 28.06.2022 г. 

 

 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ 
НА КН НА ОПДУ:   

       

7.7.2022 г.

X  

Signed by: Irena Dimova Parvanova  
 

ИРЕНА ПЪРВАНОВА 
РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПДУ  
И ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ  
„ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“ 
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