
КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ
ОП „ ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“

Изменение на ИГРП 2022 и КПО от 2018 и 2022 г.



ИЗМЕНЕНИЕ НА ИГРП 2022 /трето/



2,8
млн. лв.

666
хил. лв.

до 60
40

млн. лв.

1. Разработване на електронни 
административни услуги и внедряване на 

допълнителни функционалности в 
автоматизирани информационни системи в 

МВР

3. Действия по линия 
на сближаването за 
бежанците в Европа 

(CARE)

Подкрепа по линия на 
сближаването за 

справяне с 
миграционните 

предизвикателства, 
породени от 

военната агресия от 
страна на Руската 

федерация в Украйна 
за бежанците, 
пристигнали в 

Република България, 
чрез мярка, 

прилагана от 
Министерството на 

туризма

2. Подобряване на 
инспекционния контрол, 

осъществяван от 
Агенцията за държавна 

финансова инспекция

43,466
млн. лв

63,466



ИЗМЕНЕНИЕ НА КПО от ИГРП 2022 и
ИГРП 2018



Подкрепа по линия на сближаването за справяне с 
миграционните предизвикателства, породени от 

военната агресия от страна на Руската федерация в 
Украйна за бежанците, пристигнали в Република 

България, чрез мярка, прилагана от Министерството на 
туризма“

ПРОМЯНА ПРЕДИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

БЮДЖЕТ До 60 000000 лв. До 40 000 000 лв.

ДОПУСТИМИ 
КАНДИДАТИ

• Министерство на туризма 
• Администрация на Министерския 

съвет;
• Министерство на 

здравеопазването
• Държавна агенция за бежанците 

при Министерския съвет
• Български червен кръст
• Областни администрации
• Общински администрации

• Министерство на туризма 



 ще бъдат договорени 540 401 060.86 или 98.5% от бюджета на ОПДУ

Как ще се отрази изменението на процедурата на договорените средства

По процедурата се очаква изпълнение на следните индикатори

No индикатор цел 2023

O6-1 Общ брой на лицата, получили подкрепа 68 544

О6-2 Общ брой деца под 18 години, получили подкрепа 27 768



„ Надграждане и развитие на Държавен 
хибриден частен облак за нуждите на 

електронното управление “

ПРОМЯНА ПРЕДИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Допустими 
партньори

- Агенция по вписванията

- Държавен фонд „Земеделие“

- Министерство на земеделието, 
храните и горите

- Агенция по вписванията

- Държавен фонд „Земеделие“

- Министерство на земеделието, 
храните и горите

- Изпълнителна агенция 
„Инфраструктура на 
електронното управление“



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО!
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