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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 

 

 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 1 / 31.12.2019 г. 

 

 

за откриване на процедура за определяне на изпълнител 

 

На основание чл. 50 - 53 от ЗУСЕСИФ и във връзка с изпълнение на Административен 

договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-2.009-0205-

C02 по проект „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, 

финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ 2014 – 2020, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

 

ОТКРИВАМ 

 

процедура за избор с публична покана за определяне на изпълнител на основание чл. 50 - 53 

от Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни 

фондове. 

 

1. Предмет: „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“ по проект № BG05SFOP001-2.009-0205-C02 „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, финансиран 

по Оперативна програма „Добро управление“ 2014 – 2020, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

 

2. Одобрявам документацията за участие в процедурата - Публична покана, приложения 

и образци към нея. 

 

3. Публикуването на поканата да се осъществи по реда на чл. 2. (1) на ПМС № 160 от 1 

юли 2016 г., като за целта се въведе запис на тръжната процедура и се направи 

активна в средата за отчитане на бенефициента 

(www.eumis2020.government.bg/Report) на ИСУН 2020, с дата на публикуване 

31.12.2019 г. до изтичане на обявения в поканата срок – 07.01.2020 г. 23:59 ч. 

 

Оферти се подават чрез Модул „Е-Тръжни процедури“ на електронния портал за 

кандидатстване на адрес www.eumis2020.government.bg до 23.59 ч. на 07.01.2020 г. 

 

4. На основание чл.7. (1), (2) от Постановление №160/ 01.07.2016 на Министерски съвет 

определям комисия за оценка на офертите в състав: 

 

http://www.eumis2020.government.bg/Report
http://www.eumis2020.government.bg/
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Оценители в състав: 

 

1) Божидар Петров Цветков – председател на Комисията 

Адрес за кореспонденция: гр. София, п.к. 1324, ж.к. Люлин, бл. 131, ет. 5, ап. 21 

тел:+359 886 370 213; на длъжност: председател на УС на Сдружение „Български Младежки 

Форум“ 

Квалификация: магистър по педагогика; 

 

2) Цветелина Стефанова Цветкова – член на Комисията 

Адрес за кореспонденция: гр. София, п.к. 1324, ж.к. Люлин, бл. 131, ет. 5, ап. 21 

тел:+359 888 751 407; на длъжност: служител на УС на Сдружение „Български Младежки 

Форум“ 

Квалификация: доктор по история; 

 

3) Калоян Петров Цветков – член на Комисията 

Адрес за кореспонденция: гр. София, п.к. 1324, ж.к. Люлин, бл. 156, ет. 4, ап. 14 

тел:+359 885 654 885; на длъжност: външен оценител 

Квалификация: доктор по география. 

 

 

На 08.01.2020 г. от 11:30 часа в административния офис на Сдружение „Български Младежки 

Форум“, гр. София, п.к. 1379, ж.к. Сердика, бл.18, ет.2, ап. 91, оценителите да отворят и 

разгледат по реда на тяхното постъпване подадените оферти и да класират кандидатите 

съгласно правилата на Постановление №160 на Министерския съвет от 01.07.2016г. и 

условията на Възложителя. 

 

Оценителите да изготвят и представят за утвърждаване протокол, отразяващ дейността им, 

съгласно изискванията на Постановление №160 на Министерския съвет от 01.07.2016г. в 

срок до 15.01.2020 г. 

 

 

Бенефициент: 

 

/Божидар Цветков, Председател Сдружение „Български Младежки Форум“/ 

 

31.12.2019 г. 

гр. София 


