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РЕШЕНИЕ 
на Комитета за наблюдение 

на Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ) 
от 28.06.2022 г. 

 
(Прието чрез Двадесет и първата процедура за неприсъствено приемане на 

решение, 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“, Комитетът за наблюдение на ОПДУ реши: 

 
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). 
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