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ДНЕВЕН РЕД 
 

НА СЕДЕМНАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ 

НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА  

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ” (КН на ОПДУ) 

 

21 ноември 2022 г., 10:00 ч. (регистрация от 9:30 ч.), онлайн 

 

     

  9:30 – 10:00  Регистрация, проверка на кворум  

10:00 – 10:15  Откриване на Седемнадесетото редовно заседание на КН на ОПДУ  

Г-жа Ирена Първанова 

Ръководител на Управляващия орган на ОПДУ, дирекция „Добро управление“ в 

Администрацията на Министерския съвет (АМС) 

 

Mrs. Emmanuelle Grange  

Началник на отдел „Румъния и България” в Главна дирекция „Трудова заетост, 

социални въпроси и приобщаване” на Европейската комисия 

 

 10:15 – 10:20   Приемане на Дневен ред на заседанието 

 

 

10:20 – 11:00 1. Изпълнение и напредък по ОПДУ (с включена информация относно 

Отчета на Годишния план за действие по информация и публичност (ГПД) за 

2022 и ГПД за 2023 г.) – (презентация) 

 

Отдел „Мониторинг и верификация“, дирекция „Добро управление“ в 

Администрацията на Министерския съвет (АМС) 

 

 

11:00 – 11:15 2. Информация във връзка с Оценката на Стратегията за развитие на 

електронното управление в Република България /представена по време на 

Петнадесетото редовно заседание на КН на ОПДУ/ 

  

Деница Голева 

и.д. началник на отдел „Стратегическо планиране и електронно управление“, 

дирекция „Политики за електронно управление“ 

Министерство на електронно управление 

 

 

11:15 – 11:45 3. Представяне на Програма „Техническа помощ“ 2021-2027 /презентация/ 

 

Г-жа Даниела Николова  

и.д. началник на отдел „Програмиране и договаряне“, дирекция „Добро 

управление“, Администрация на Министерския съвет 
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11:45 – 12:45   4. Демонстрации на проекти по ОПДУ 

 

1. Проект BG05SFOP001-1.010-0001 „Изграждане и развитие на 

информационните системи и регистри на КРС за подобряване на 

дейностите по регулиране и контрол и повишаване на качеството на 

административното обслужване“  

с бенефициент Комисията за регулиране на съобщенията 

Станислава Йорданова 

Главен секретар на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) 

Мария Митовска 

главен експерт в отдел „Регулиране на електронните съобщения“, 

дирекция „Регулиране“, КРС 

Александра Димитрова 

държавен инспектор в Инспекторат на КРС 

Ирена Симеонова 

главен експерт в отдел „Проучване и анализ на пазара на електронни 

съобщения“, дирекция „Регулиране“, КРС 

 

2. Проект BG05SFOP001-1.014 „Развитие на информационната система и 

публичния регистър на Комисията за защита на конкуренцията“  

с бенефициент Комисията за защита на конкуренцията 

Надя Минчева 

Директор на дирекция „Право и политика на конкуренцията“ в Комисията 

за защита на конкуренцията 

 

3. Проект BG05SFOP001-2.016-0002 „Е - Натура 2000 - развитие на 

Единната информационна система за НАТУРА 2000“  

с бенефициент Министерството на околната среда и водите 

Теодора Тодорова 

държавен експерт в отдел „Натура 2000“, дирекция „Национална служба 

за защита на природата (НСЗП) 

Гергана Димитрова  

главен експерт в отдел „Натура 2000“, дирекция НСЗП 
 

12:45 – 13:00   5. Дискусия  


