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ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ 
 

ОТ ШЕСТНАДЕСЕТОТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ 

НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ (КН) НА  

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ” (ОПДУ) 

26 август 2022 г., 10:00 ч., в платформата Webex 

Заседанието на КН на ОПДУ се проведе с наличие на необходимия кворум – присъстваха 32 
членове и заместник-членове с право на глас. Общият брой на участниците бе 59 души, включително 
7 резервни членове и заместник-председателя без право на глас в присъствие на титуляря, 2 наблюдатели 
и заместник на наблюдатели с право на съвещателен глас, 17 гости и 1 представител на Европейската 
комисия. Заседанието беше проведено онлайн и бе водено от председателя на Комитета за наблюдение 
и ръководител на управляващия орган г-жа Ирена Първанова.  

Председателят на КН на ОПДУ откри Шестнадесетото заседание и даде думата на г-н Constantin 
Viorel Mihai (представител на отдел „Румъния и България” в Главна дирекция „Трудова заетост, 
социални въпроси и приобщаване” на Европейската комисия). 

Г-н Constantin-Viorel Mihai (ЕК) във встъпителните си думи отбеляза, че общата цел остава 
ефективното изпълнение на програмата и максималното използване на наличните ресурси за постигане 
на дълготраен и позитивен ефект. Той обърна внимание, че последните години на кризи ни напомнят, 
колко е важно публичната администрация и институции да могат да реагират навременно и бързо и 
открои важната им роля при адресиране на системните заплахи и нуждата от своевременно реагиране 
при кризисни ситуации. Г-н Mihai допълни, че по ОПДУ се работи за това, българската администрация 
да предостави услуги с високо качество на гражданите и бизнесите, като се подпомагат структурите, 
които имат нужда от повече реформи, за да функционират ефективно и във времена на криза. Той обърна 
внимание, че на заседанието трябва да бъде обсъден риска от загуба на средства и приветства 
предложението на управляващия орган в България да използва наличните ресурси по ОПДУ, за да 
предприеме мерки за подкрепа в отговор на предизвикателствата породени от войната в Украйна. 
„Механизмът CARE, предложен от Европейската комисия, въвежда максимална гъвкавост за държавите 
членки да използват средствата в отговор на кризата с бежанците“ - отбеляза той и напомни, че 
отговорността за изпълнението на програмата не е само на Управляващия орган, но и на бенефициентите 
и на съответните институции и лица взимащи решения. 

Г-жа Ирена Първанова благодари на г-н Constantin-Viorel Mihai . Тя изтъкна интензивната и 
добра неформална комуникация, с колегите от страна на Европейската комисия, благодарение на която 
в последните, месеци е била структурирана модификацията на Програмата и мерките, допустими за 
финансиране  чрез механизма CARE, подпомагащ процеса по интеграция на бежанците в България. 
Поводът за днешното заседание, отбеляза тя, е предложението за модификация на Програмата и 
критериите за допустимост, които да бъдат разгледани и гласувани от членовете на КН, за да може 
процедурата за Министерство на туризма да бъде отворена за кандидастване. 

Г-жа Първанова обърна внимание на това, което и г-н Constantin-Viorel Mihai  каза, а именно, че 
е от изключителна важност всички ангажирани в процеса институции да работят в много добро 
партньорство, за да се намалят максимално рисковете от загуба на средства и непостигане на резултати 
и индикатори по Програмата. Тя пристъпи към разясняване на технически и процедурни въпроси, във 
връзка с онлайн работата на Комитета. 

Дневният ред беше предложен на гласуване и беше приет с единодушие. 
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1. Одобряване на проект на четвърто изменение на Оперативна програма „Добро 
управление“ и даване мандат на УО да отрази допълнителни промени в текста на програмата, 
свързани с преговорите със службите на Европейската комисия, както и технически корекции при 
необходимост (гласуване) 

Г-жа Ирена Първанова съобщи, че предната вечер е получено становище от страна от 
Оперативна програма „Иновации и конкурантноспособност“ с предложение, свързано с промяната на 
програмата и предложи след представяне на изменението на програмата то да бъде дискутирано. 

Г-жа Виктория Славейкова - Ангелова (държавен експерт, отдел „Програмиране и 
договаряне“, дирекция „Добро управление“) представи презентация за изменението на програмата, 
който включва - създаване на нова приоритетна ос 6 „Действия по линия на сближаването за 
бежанците в Европа (CARE)“ за справяне с миграционните предизвикателства в резултат на войната 
в Украйна. Средствата за новата приоритетна ос в размер на 42.6 млн. лв. ще бъдат пренасочени от 
приоритетни оси 1, 2, 3. Изменението включва и промяна на индикатори по приоритетни оси 1 и 5, както 
и прехвърляне на 1.2 млн. лв. от Техническата помощ на програмата (ПО5) към Техническата помощ за 
управлението на ЕСИФ (ПО4). 

Г-жа Ирена Първанова даде думата на г-жа Даниела Малхасян (държавен експерт в сектор 
"Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за икономическа трансформация" 2021-
2027 г., отдел „Програмиране",  Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност”,  
Министерство на иновациите и растежа) да представи становището на ОПИК. По технически причини 
г-жа Малхасян не можа да вземе думата. Г-жа Първанова представи становището и отбеляза, че то има 
пряко касателство както с изменението на ОПДУ, така и с критериите за подбор на операции, където са 
фиксирани датите за допустимост от 1 май до 17 май по отношение разходите от страна на Министерство 
на туризма.  

Г-жа Ирена Първанова представи позицията на УО на ОПДУ по повод становището на ОПИК, 
а именно, че то не се приема. Тя разясни причините: 

- От страна на Министерство на туризма имаме получено писмо (рег. № Т-04-20-48 от 19.08.2022 
г.),  в което те се ангажират с конкретни срокове, в рамките на които разходите по ОПДУ да бъдат 
допустими, а именно от 1 до 17 май. До края на месец май, Министерство на туризма ще компенсира, 
допустимите разходи по Оперативна програма „Околна среда“. Т.е. в рамките на месец май, конкретно, 
Министерство на туризма има възможност да използва ресурса от двете оперативни програми, което 
неминуемо налага необходимост от демаркация по конкретни срокове. 

- В допълнение, и в ОПДУ, и при неформалното съгласуване на изменението на ОПОС са 
получени коментари от службите на ЕК изискващи много ясна демаркация, така че, още на етап 
кандидатстване безвъзмездната финансова помощ да бъде гарантирана и правомерно  предоставяна 
между отделните управляващи органи. 

- Мярката в Методологията вече се явява допълваща демаркацията на ниво кандидатстване и е 
свързана с проверка на обстоятелствата, че няма да бъдат подкрепяни дейности и разходи за едно и също 
лице. 

Г-жа Ирена Първанова изрази позиция, че демаркацията в ОПДУ трябва да остане по този 
начин, за да има ясна логика и проследяемост на средствата, които се предоставят на Министерство на 
туризма и начина, по който те ще могат да планират самите проектни предложения между трите 
управляващи органа. 

Г-жа Петя Петрова (началник на сектор „Координация и комуникация" в отдел ККТП, главна 
дирекция „Оперативна програма „Околна среда" на Министерство на околната среда и водите) взе 
думата в подкрепа на предложеното от ОПДУ изменение, а именно включването на конкретни срокове. 
Тя потвърди, че изискването за въвеждане на определени срокове, като демаркация между трите 
програми, е получено в рамките на преговорите на изменението на ОПОС от страна на Европейската 
комисия, Главна дирекция „Регионална и селищна политика“.  Коментарите са били препратени от РУО 
на ОПОС до всички замесени институции, в това число ръководителите на останалите УО, Централното 
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координационно звено и Министерство на туризма, с молба за подкрепа при изготвяне на становище и 
отговор по тях. От Министерство на туризма е получен отговор по отношение на сроковете - 
демаркационни и по отношение определянето на стойностите на индикатори, в който са посочени 
конкретни периоди, които да бъдат подкрепени по отделните програми. С цел да се процедира 
своевременно изменението на програмите и разходите да бъдат възстановени максимално бързо, следва 
да изпълним това изискване на Комисията, за одобрение на програмите, и да направим ясна демаркация 
между тези три програми, които финансират едни и същи разходи. Г-жа Петрова потвърди че в 
програмния текст на изменението на ОПОС е включен текст, в който изрично е посочена демаркацията 
и е посочен периода на подкрепя по всяка една от трите програми. Период на подкрепа по ОПДУ, по 
ОПИК и ОПОС (18-30 май) съответно, с цел яснота. 

Г-жа Деница Голева (държавен експерт в дирекция „Координация на политиката за е-
управление“, Министерство на електронното управление) взе думата относно предложените промени 
в индикаторите, свързани с проекта за Облачни е-услуги за администрацията на Министерство на 
електронното управление. Тя увери че от страна на МЕУ има желание за пълна мобилизация и 
рестартиране на проекта, както и за скорошно обявяване на поръчки и наваксване на пропуснатата една 
година, както и изпълнение на проекта до края на 2023 година. КН бе  информиран и за ангажимент от 
страна на г-жа Фандъкова (кмет на София), че от страна на общината ще има пълна мобилизацията и 
поръчките ще бъдат обявени до 15 септември, предвид дългото забавяне.  

Г-жа Ирена Първанова отбеляза, че ще бъде много полезно УО на ОПДУ да получи официално 
плановете по отношение предвидените процеси за компенсиране на забавянето. Тя изрази мнение, че 
въпреки заявеното желание и пълна мобилизация, индикаторите е по-добре да бъдат намалени и 
модификацията на програмата да бъде направена така както е предложена от УО, предвид съществения 
потенциален риск от неизпълнение на проектите. Евентуално преизпълнение на индикаторите няма да 
създаде проблеми нито на УО на ОПДУ, нито на МЕУ, като бенефициент, допълни тя и предложи МЕУ 
да изпрати плановете си до 30 август. 

Г-жа Деница Голева потвърди, че няма възражения с този подход и подкрепя намалението на 
индикаторите в програмата, както и че до 30 август 2022 МЕУ ще изпрати съответната информация 
относно бъдещите намерение по проектите, сроковете по обявяване на процедурите. 

Г-н Constantin-Viorel MIHAI (ЕК) уточни, че ЕК не иска да има двойно финансиране и за това 
всички програми, които ще бъдат променени в подкрепа на бежанците трябва да имат текстове, които са 
съгласувани и се отнасят до двойното финансиране. Той сподели, че за него не е ясно, защо ОПИК не 
могат да възприемат този календар, тъй като основният, от неформалните коментари на ЕК, е важността 
за ясна демаркация за тази операция.  

Г-н Constantin-Viorel MIHAI обърна внимание и на коментара, отнасящ се до вида на дейностите 
и операциите, които ще бъдат финансирани и са споменати в програмата, както и на ролята на всеки 
бенефициент.  

По отношение предложението на Министерство на туризма, в неформален разговор, проведен по 
отношение на националната методология (предложена за възстановяване на разходите, направени от 
Министерство на туризма), той наблегна, че е много важно да не се забравя поводът за тази операция – 
националната схема за разходите и също така това, че бежанците са получили закрила по отношение на 
заетостта и че трябва да продължат да бъдат насочвани към услугите на пазара на труда. Той препоръча, 
преди да се представи предложението за изменение на програмата към Комисията, демаркацията да е 
уточнена и да няма повече дискусии с Комисията по отношение на демаркационната процедура. 

Предвид проведената дискусия г-жа Ирена Първанова предложи за гласуване следното: 

Решение: „КН на ОПДУ одобрява проект на четвърто изменение на Оперативна програма 
„Добро управление“ и дава мандат на УО да отрази допълнителни промени в текста на 
програмата, свързани с преговорите със службите на Европейската комисия, както и технически 
корекции при необходимост” 

Предложеното решение беше одобрено с единодушие (един въздържал се) 
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2. Съгласуване на трето изменение на ИГРП на ОПДУ за 2022 г. (гласуване) 

3. Одобряване на изменение на Критерии за подбор на операции  

3.1. Изменение на КПО по Процедура BG05SFOP001-1.005 „Надграждане и развитие на Държавен 
хибриден частен облак за нуждите на електронното управление“ по ПО1 (гласуване), от ИГРП 
2018 

3.2. Изменение на КПО по Процедура „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“ по Приоритетна ос 6 „Действия по линия на сближаването за 
бежанците в Европа (CARE) (гласуване), от ИГРП 2022 

Г-н Калоян Митев (и.д. Началник на отдел „Програмиране и договаряне“, дирекция „Добро 
управление“ в АМС) направи презентация и представи измененията в ИГРП 2022 и двете КПО 
предложени в т. 2 и т.3 от Дневния ред.  

По предложенията нямаше коментари. 

Г-жа Ирена Първанова предложи на КН на ОПДУ да гласува следните две решения: 

Решение: „КН на ОПДУ съгласува предложеното от ръководителя на управляващия орган на 
ОПДУ трето изменение на ИГРП на ОПДУ за 2022 г.  

Предложеното решение беше одобрено с единодушие 

 

Решение: „КН на ОПДУ одобрява изменение на Критерии за подбор на операции по следните 
процедури: 

3.1. Процедура BG05SFOP001-1.005 „Надграждане и развитие на Държавен хибриден 
частен облак за нуждите на електронното управление“ по ПО1 (гласуване), от ИГРП 2018 

3.2. Процедура „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“ по Приоритетна ос 6 „Действия по линия на сближаването за бежанците в Европа 
(CARE) (гласуване), от ИГРП 2022. 

Предложеното решение беше одобрено с единодушие (един въздържал се) 

 

Г-жа Ирена Първанова благодари за участието на всички и закри Шестнадесетото редовно 
заседание на КН на ОПДУ.  

 

 

В рамките на Шестнадесетото извънредно заседание бяха взети следните решения: 

1. КН на ОПДУ одобрява проект на четвърто изменение на Оперативна програма „Добро 
управление“ и дава мандат на УО да отрази допълнителни промени в текста на програмата, 
свързани с преговорите със службите на Европейската комисия, както и технически корекции при 
необходимост” 

2. КН на ОПДУ съгласува предложеното от ръководителя на управляващия орган на ОПДУ трето 
изменение на ИГРП на ОПДУ за 2022 г.  

3. КН на ОПДУ одобрява изменение на Критерии за подбор на операции по следните процедури: 



                                                                      
                                         
 

 
www.eufunds.bg 

3.1. Процедура BG05SFOP001-1.005 „Надграждане и развитие на Държавен хибриден частен 
облак за нуждите на електронното управление“ по ПО1 (гласуване), от ИГРП 2018 

3.2. Процедура „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“ по Приоритетна ос 6 „Действия по линия на сближаването за 
бежанците в Европа (CARE) (гласуване), от ИГРП 2022. 

Неразделна част от този протокол представляват следните документи и презентации, публикувани в 
секцията на Комитета за наблюдение на ОПДУ на eufunds.bg: 

 Дневен ред на Шестнадесетото извънредно заседание на КН на ОПДУ  

 Проект на четвърто изменение на Оперативна програма „Добро управление“ 

 Съгласувателна таблица - становище на ОПИК и позиция на ОПДУ 

 Мотиви за ОПДУ и ИГРП 

 Индикативна годишна работна програма (ИГРП) на ОПДУ за 2022 г. - Трето изменение/август 
2022 г. 

 Изменени КПО по Процедура BG05SFOP001-1.005 „Надграждане и развитие на Държавен 
хибриден частен облак за нуждите на електронното управление“, Версия 4 

 Изменени КПО по Процедура „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“, Версия 2 

 Оперативна програма „Добро управление“ /четвърто изменение/  – презентация 

 Трето изменение на ИГРП 2022 и КПО от 2018 и 2022 г. – презентация 

 

  

 

21.9.2022 г.

X  

Signed by: Daniela Stefanova Nikolova  
ДАНИЕЛА НИКОЛОВА 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
КН НА ОПДУ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eufunds.bg/bg/opgg/node/10741
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Изготвил: 

21.9.2022 г.

X  
Емилия Герджикова
главен сътрудник по УЕПП, отдел ПД, дир...
Signed by: Emiliya Gencheva Gerdjikova  

Съгласувал: 

21.9.2022 г.

X  
Калоян Митев
и.д. началник на отдел ПД, дирекция ДУ
Signed by: Kaloyan Ognemirov Mitev  


