
 
BG05SFOP001-2.009 „ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ФОРМУЛИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И 

МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО“  
 

 
Този документ е създаден в рамките на проект с рег. № BG05SFOP001-2.009-0205 „Повишаване ефективността от участие на 

граждански организации и общественост в процеса по формиране, изпълнение и мониторинг на младежки политики и 

законодателство“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския социален фонд 

Приложение №1 

 
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

Предмет на услугата: „Разработване на Методология за подобрение на процеса по 

провеждане на обществени консултации и участие на гражданските организации и 

обществеността във формулирането, изпълнението и мониторинга на политики и 

законодателство в областта на младежта“. Услугата е в рамките на Дейност 2 по 

проект „Повишаване ефективността от участие на граждански организации и 

общественост в процеса по формиране, изпълнение и мониторинг на младежки политики 

и законодателство“, рег. № BG05SFOP001-2.009-0205 по Оперативна програма „Добро 

управление“ (ОПДУ) 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд 

 

 

І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

 

1. Данни за възложителя 

 

Възложител по настоящата услуга е: 

 

Сдружение „Български Младежки Форум” със седалище и адрес за кореспонденция: с. 

Върбово, ул. „Трета“ №6,  п.к. 3951, Община Чупрене, Област Видин, ЕИК 17628187, 

електронна поща: bulgarianyf@gmail.com, представлявано от представлявано от Божидар 

Петров Цветков, Председател на УС. 

 

2. Цели на услугата 

 

Целта на настоящата услуга е изготвянето на Методология за подобрение на 

процеса по провеждане на обществени консултации и участие на гражданските 

организации и обществеността във формулирането, изпълнението и мониторинга на 

политики и законодателство в областта на младежта. Услугата се изпълнява в рамките на 

Дейност 2 по проект „Повишаване ефективността от участие на граждански организации 

и общественост в процеса по формиране, изпълнение и мониторинг на младежки 

политики и законодателство“. 

 

3. Информация за проекта 

Основната цел на проект „Повишаване ефективността от участие на граждански 

организации и общественост в процеса по формиране, изпълнение и мониторинг на 

младежки политики и законодателство“ е да бъде разработена Методология за 

повишаване на ефективността при провеждане на младежки политики от страна на НПО 

и в партньорство с администрацията и обществеността. Изпълнението на основната цел 

включва 3 специфични цели, обвързани с дейностите по проекта. Проектът е насочен 

към три целеви групи – административните структури на изпълнителната власт; 

неправителствените организации и техните служители; обществеността. 
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Дейности по проекта: 

 

1) Изготвяне на Анализ на процеса на провеждане на обществени 

консултации, свързани с формирането, изпълнението и мониторинга на 

младежки политики чрез проучване на добри практики в 5 държави от ЕС-

15; 

2) Разработване на Методология за подобрение на процеса по провеждане на 

обществени консултации и участие на гражданските организации и 

обществеността във формулирането, изпълнението и мониторинга на 

политики и законодателство в областта на младежта; 

3) Повишаване на административния капацитет на НПО „Български 

Младежки Форум“ и служители на партньора чрез провеждане на обучение 

на тема: „Повишаване активността на НПО, обществеността и служители на 

партньора в проекта в процеса по формиране, изпълнение и мониторинг на 

младежки политики“; 

4) Провеждане на 2 бр. пилотни обществени консултации по изготвената 

Методология за подобрение на процеса по провеждане на обществени 

консултации и участие на гражданските организации и обществеността във 

формулирането, изпълнението и мониторинга на политики и 

законодателство в областта на младежта. 

 

С изпълнението на дейностите по проекта, ще бъдат постигнати следните 

резултати: 

 Изготвено проучване на добри практики в 5 страни от ЕС-15 – 1 бр.; 

 Изготвен Анализ на процеса на провеждане на обществени консултации, 

свързани с формирането, изпълнението и мониторинга на младежки политики – 1 бр.; 

 Отправени препоръки за подобряване на процеса по провеждане на 

обществени консултации – 6 бр.; 

 Изработена Методология за подобрение на процеса по провеждане на 

обществени консултации – 1 бр.; 

 Проведено обучение за повишаване на активността - 1 бр.; 

 Обучени служители на бенефициента и партньора – 9 бр. 

 Проведени обществени консултации – 2 бр. 

Сдружение „Български Младежки Форум” като Бенефициент по проекта има 

ангажимент за цялостното изпълнение и отчитане на проекта. 

 

II. Пълно описание на услугата, прогнозни стойности и срок за изпълнение  

 

1. Пълно описание на услугата и прогнозни стойности 

Изпълнението на услугата предвижда разработване на 1 брой „Методология за подобрение на 

процеса по провеждане на обществени консултации и участие на гражданските организации 

във формулирането, изпълнението и мониторинга на политики и законодателство в областта 

на младежта“ /„Методологията“/. 

Изпълнението на тази дейност се налага, за да се подобри настоящото състояние на процеса 
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по участие на гражданските организации в лицето на НПО и обществеността във 

формирането, изпълнението и мониторинга на младежки политики.  

Методологията засяга изпълнението на всички поставени Спецефични цели (СЦ) на проекта. 

Усещането на гражданските организации и обществото за недостатъчна информираност и 

участие в процеса по провеждане на младежки политики от страна на административните 

органи, води до: 

• липса на достатъчно легитимност на мотивите за вземане на дадено управленско 

решение; 

• незаинтересованост от страна на гражданските организации; 

• усещане за незначителност на техните мнения и предложения; 

• нездрава социално-икономическа среда. 

Прилагането на Методологията в практически план ще доведе до следните резултати: 

• Повишена легитимност на мотивите за вземане на дадено управленско решение; 

• Нарастване активността на НПО и обществеността при формулирането, изпълнението 

и мониторинга на политики и законодателство, вкл. чрез отправяне на препоръки; 

• По-голяма достоверност на нуждите и потребностите, които се отчитат и 

приоритизират от политическите избраници; 

• Устойчивост на решенията и политиките в дългосрочен план, с оглед задоволяване на 

идентифицираните потребности и постигане на трайни резултати; 

• Подобряване на социално-икономическата среда в резултат на по-открито и отговорно 

управление. 

 

Методологията следва да бъде изготвена на база получените резултати от изпълнението на 

Дейност 1: 

• Проучване на добри практики в 5 държави от ЕС-15; 

• Анализ на процеса на провеждане на обществени консултации свързани с 

формирането, изпълнението и мониторинга на младежки политики чрез проучване на добри 

практики в 5 държави от ЕС-15; 

• Препоръки за подобряване процеса на провеждане на обществени консултации при 

формиране, изпълнение и мониторинг на младежки политики. 

Изработените документи са качени на сайта на Възложителя, на следните интернет адреси: 

• http://bulgarianyf.eu/home/?p=6380&lang=bg („Проучване на добри практики в 5 

държави от ЕС-15“); 

• http://bulgarianyf.eu/home/?p=6498&lang=bg („Анализ на процеса на провеждане на 

http://bulgarianyf.eu/home/?p=6380&lang=bg
http://bulgarianyf.eu/home/?p=6498&lang=bg
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обществени консултации свързани с формирането, изпълнението и мониторинга на младежки 

политики чрез проучване на добри практики в 5 държави от ЕС-15“ и „Препоръки за 

подобряване процеса на провеждане на обществени консултации при формиране, изпълнение 

и мониторинг на младежки политики“). 

Изпълнителя следва да заложи в Методологията всички препоръки за подобряване на 

процеса по формулиране, изпълнение и мониторинг на младежки политики, отправени в 

резултат на изпълнението на Дейност 1. 

 

Целевите групи на Методологията са гражданските организации в лицето на НПО, 

обществеността и административните органи на властта, които формират и изпълняват 

политики в областта на младежта. За всички тях следва да бъде посочено в Методологията 

как да бъдат приложени предложенията и препоръките за подобряване на процеса по 

формиране и прилагане на младежки политики. 

 

В Методологията следва да бъдат описани набор от способи и механизма за участие и 

внасяне на предложения от страна на гражданските организации и обществеността във 

формирането, изпълнението и мониторинга на младежки политики. 

 

Очаквани резултати: 

Разработена Методология за подобрение на процеса по провеждане на обществени 

консултации и участие на гражданските организации и обществеността във формулирането, 

изпълнението и мониторинга на политики и законодателство в областта на младежта- 1 

брой 

 

 

 

2. Прогнозна стойност  

Обща прогнозна стойност за изпълнение на услугата: до 32 500,00 лв. (тридесет и 

две хиляди и петстотин лева) с ДДС 

 

 

3. Срок за изпълнение на услугата  

Срок за изпълнение на дейностите – до 60 дни, считано от датата на подписване 

на договора за изпълнение. 

 

III. Подпомагащи дейности и условия от Възложителя 

 

1.Възложителят съдейства активно в процеса на изпълнение на услугите, предмет 

на поръчката. 

 

2. Възложителят има право по всяко време да получава информация и да 

осъществява текущ контрол и наблюдение върху хода на изпълнение на услугата, 

предмет на поръчката. 
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Одобрил: ………………… 

Божидар Цветков, 

Председател на УС 

Сдружение „Български Младежки Форум” 
 


