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„Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и 

мониторинг на политики и законодателство“  

ОП „Добро управление“ 2014-2020 

Краен срок за 
подаване на 
проектни 
предложения: 

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 15 октомври 2018 г.,  
18:00 часа. 

Цел на подмярката: 

 Повишаване взаимодействието между администрацията и гражданите и 
бизнеса; 

 Нарастване активността на НПО и социално-икономическите партньори (СИП) 
при формулирането, изпълнението и мониторинга на политики и 
законодателство, включително чрез отправяне на препоръки за подобряване 
процесите по предоставяне на услуги, по-добра регулаторна среда, борба с 
корупцията, предотвратяване на конфликта на интереси и злоупотреба със 
служебно положение, спазване на етичните норми от държавните служители; 

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

Общ бюджет на 
процедурата: 

 

Общ  
размер на БФП 

Финансиране от ЕСФ Национално 
съфинансиране 

 
 10 000 000 лева 

 
8 500 000 лева 

 

 
1 500 000 лева 

 

Размер на 
безвъзмездното 
финансиране: 

 
 Минимален размер на БФП – Не е приложимо 
 Максимален  размер на БФП – 90 000 лева  

 

Процент на 
финансиране: 

 
 Безвъзмездната финансовата помощ се предоставя при 100 % интензитет на 

помощта. 
 

Допустими 
кандидати: 

Допустими кандидати по тази процедура са следните юридически лица: 
 

 Юридически лица с нестопанска цел, учредени на основание Закона за 
юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), определени за извършване на 
дейност в обществена полза, вписани до 31.12.2017 г. в Централния регистър 
при Министерството на правосъдието по чл. 45  oт ЗЮЛНЦ, или вписани след 
31.12.2017 г. в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел по чл. 17  от 
ЗЮЛНЦ, които имат поне една приключена финансова година към датата на 
кандидатстване (НПО); 

 Национално представителните организации на работодателите и на 
работниците и служителите, признати от Министерския съвет по реда на чл. 
36, ал. 1 от Кодекса на труда и Наредбата за определяне на реда за 
установяване наличието на критериите за представителност на 
организациите на работниците и служителите и на работодателите (СИП); 

 Мрежи/коалиции/платформи на НПО/СИП, с членове, отговарящи на горните 
условия. 
 



 

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР СЛИВЕН 

 

Проект „Областен информационен център Сливен“ с договор                            
№ BG05SFOP001-4.001-0022-C01, финансиран по Оперативна програма 

„Добро управление“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския социален фонд  

 

 

  

Допустими партньори по процедурата са следните юридически лица: 
 

 Юридически лица с нестопанска цел, учредени на основание Закона за 
юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), определени за извършване на 
дейност в обществена полза, вписани до 31.12.2017 г. в Централния регистър 
при Министерството на правосъдието по чл. 45  oт ЗЮЛНЦ, или вписани след 
31.12.2017 г. в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел по чл. 17  от 
ЗЮЛНЦ, които имат поне една приключена финансова година към датата на 
кандидатстване (НПО); 

 Национално представителните организации на работодателите и на 
работниците и служителите, признати от Министерския съвет по реда на чл. 
36, ал. 1 от Кодекса на труда и Наредбата за определяне на реда за 
установяване наличието на критериите за представителност на 
организациите на работниците и служителите и на работодателите (СИП); 

 Мрежи/коалиции/платформи на НПО/СИП, с членове, отговарящи на горните 
условия; 

 Административни структури на изпълнителната власт – администрациите по 
чл. 38, ал. 1 от Закона за администрацията (ЗА), областните администрации, 
общините и специализираните териториални администрации по чл. 38, ал. 2, т. 
3 от ЗА; 

 Администрации на държавни институции, органи, и други лица, създадени с 
нормативен акт, различни от административните структури на 
изпълнителната власт; 

 Държавни органи, създадени с Конституцията на Република България или с 
нормативен акт. 
 

По тази процедура партньорството е допустимо, но не е задължително.  
Един партньор може да участва в до три проектни предложения. 
 

Допустими 
дейности: 

 
 

 

 

 Извършване на проучвания и изследвания, свързани с подобряване на 

гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг 

на политики и законодателство; 

 Извършване на проучвания на добри практики и/или иновативни решения, 

свързани с подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, 

изпълнение и мониторинг на политики и законодателство; 

 Събиране на данни и разработване на бази данни, които да подпомагат 

процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и 

законодателство, с оглед подобряване на гражданското участие в тези процеси; 

 Разработване на анализи, методики и модели, свързани с подобряване на 

гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг 

на политики и законодателство; 

 Изготвяне на оценки, одити и/или отправяне на препоръки, свързани с 

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ ОТ ГРУПА № 1: Дейности по разработване на анализи, 

проучвания, оценки и други сходни дейности, свързани с подобряване на 

гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг 

на политики и законодателство 
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подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение 

и мониторинг на политики и законодателство. 

 

 

 

 Разработване на механизми и инструментариум за обратна връзка и оценка от 

страна на гражданите и бизнеса за взаимоотношенията им с държавата и/или 

действията на администрацията; 

 Осъществяване на граждански мониторинг и контрол върху действията на 

администрацията; 

 Разработване на механизми и предложения за подобряване на средата за 

гражданско участие в управлението; 

 Осъществяване на граждански мониторинг на делата срещу администрацията. 

 

 

 

 

 Съвместни действия между администрации и НПО и/или СИП и/или 

мрежи/коалиции/платформи на НПО/СИП за реализация на публични политики и 

законодателство; 

 Обмяна и/или пренасяне на добри практики и/или иновативни решения, свързани 

с подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, 

изпълнение и мониторинг на политики и законодателство; 

 Участие на кандидата и/или партньора/ите (НПО) в мрежи, включително мрежи 

на европейско равнище, насочени към подобряване на гражданското участие в 

процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и 

законодателство (изграждане на капацитет); 

 Провеждане на обучения на служителите на кандидата и/или партньора (НПО 

и/или СИП), свързани с подобряване на гражданското участие в процесите на 

формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство 

(изграждане на капацитет). 

 

 

 

 

 

 

 Организиране на широка информационна кампания и други сходни дейности с цел 

повишаване на обществената осведоменост относно възможностите/ 

механизмите/ инструментариума за гражданско участие в процесите на 

формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство; 

 Организиране на широка информационна кампания и други сходни дейности с цел 

насърчаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение 

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ ОТ ГРУПА № 2:  Дейности по разработване на механизми 

и инструментариум за граждански мониторинг и осъществяване на граждански 

мониторинг върху действията, решенията, политиките и законодателството, 

провеждани от държавата. 

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ ОТ ГРУПА № 3:  Съвместни дейности между НПО, като 

посредници на с гражданите и бизнеса, и администрациите за реализация на 

публични политики, законодателство и управление. 

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ ОТ ГРУПА № 4:  Дейности по повишаване на 

обществената осведоменост и насърчаване на гражданското участие в 

процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и 

законодателство. 
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и мониторинг на политики и законодателство; 

 Осъществяване на застъпнически действия и кампании в защита на 

обществено-значими каузи; 

 Провеждане на конференции, обществени обсъждания, кръгли маси и други 

сходни дейности със заинтересованите страни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимален срок 

 
 Максималният срок за изпълнение на всеки проект е 24 месеца от датата на 

сключването на административния договор за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ.  

 

ВАЖНО!  

Дейностите от група 3, свързани с: 

- обучения на служителите на кандидата и/или партньора (НПО и/или СИП) 

(изграждане на капацитет); 

и 

 - участие на кандидата и/или партньора (НПО) в мрежи, вкл. НПО мрежи на 

европейско равнище (изграждане на капацитет), 

са допустими по тази процедура, само ако са допълващи и не са основна цел по 

проекта, но са необходими за изпълнението ѝ. Общо разходите за тези 

дейности следва да са до 10% от общо допустимите разходи по проекта. 


