
 

 
 

 

Този документ е създаден в рамките на Проект „Подобряване на гражданското участие при актуализиране на 

правната рамка за кооперативните структури в България” по Договор BG05SFOP001-2.009-0012-M001, който се 

осъществява с финансовата подкрепа на  Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020г., съфинансирана от 

Европейския социален фонд на Европейския съюз. 

1 

Приложение 4 

към Публичната покана 

 
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

По процедура с  предмет: „Събиране и обработка на информация, свързана с подобряване 

на активното гражданско участие в процеса на актуализиране на правната рамка за 

кооперативните структури в България”  по 5 обособени позиции. 

 

I. ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

Възложител по настоящата Публична покана по ПМС 160 от 1 юли 2016 г. е СДРУЖЕНИЕ 

"БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА КРЕДИТНИТЕ КООПЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ ЗА 

МИКРОФИНАНСИРАНЕ" /БАККОМ/ - ПЛОВДИВ, в качеството си на бенефициент на 

безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове и тъй 

като не е възложител по смисъла на Закона за обществените поръчки. 

 

II. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

„Събиране и обработка на информация, свързана с подобряване на активното гражданско 

участие в процеса на актуализиране на правната рамка за кооперативните структури в 

България”  по 5 обособени позиции: 
Обособена позиция 1: Извършване на проучвания и изследвания, свързани с подобряване на 

активното гражданско участие в процеса на актуализиране на правната рамка на 

кооперативните структури в България; 

Обособена позиция 2: 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; 

Обособена позиция 3: Разработване на анализ и методика, свързани с подобряване на 

активното гражданско участие в процеса на актуализиране на правната рамка на 

кооперативните структури в България; 

Обособена позиция 4: Изготвяне на препоръки, свързани с подобряване на активното 

гражданско участие в процеса на актуализиране на правната рамка за кооперативните 

структури в България; 

Обособена позиция 5: Пренасяне на добри практики и/или иновативни решения, свързани с 

подобряване на активното гражданско участие в процеса на актуализиране на правната рамка за 

кооперативните структури в България 

 

III. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА 

Обявяването на процедурата е свързано с изпълнението на проект„Подобряване на 

гражданското участие при актуализиране на правната рамка за кооперативните структури в 

България” по Договор BG05SFOP001-2.009-0012-M001, който се осъществява с финансовата 

подкрепа на  Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020г., съфинансирана от 

Европейския социален фонд на Европейския съюз. 

Кратко описание на проектното предложение: 

Проектът за подобряване на гражданското участие при актуализиране на правната рамка за 

кооперативните структури в България има за задача да развие и подобри процеса за определяне 

на приоритетите при вземането на решения и провеждането на политики, отговарящи на 
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нуждите на кредитните кооперации в България и за доброто функциониране на държавната 

администрация в тази сфера. В момента законодателната рамка за кооперативните структури 

има нужда от осъвременяване и прилагането на нови модели за управление и това може да 

стане чрез съвместна работа на гражданското общество и ресорните държавни структури. 

С оглед подобряване на гражданското участие при актуализиране на правната рамка за 

кооперативните структури в тези процеси, в проекта са предвидени следните дейности: 

1. Извършване на проучвания и изследвания; 

2. Събиране на данни и разработване на бази данни за подпомагат процесите на формулиране, 

изпълнение и мониторинг на политики и законодателство; 

3. Разработване на анализ и методика; 

4. Изготвяне на препоръки; 

5. Създаване на интернет платформа за граждански мониторинг и контрол върху действията на 

администрацията; 

6. Пренасяне на добри практики и/или иновативни решения; 

7. Провеждане на обучения на членовете на БАККОМ; 

8. Организиране на информационна кампания с цел повишаване на обществената осведоменост 

относно възможностите/механизмите/ инструментариума за гражданско участие; 

9. Провеждане на конференции,обществени обсъждания, кръгли маси и други сходни дейности 

със заинтересованите страни по проекта. 

В резултат на изпълнението на проекта очакваме чрез гражданското участие на кооперативните 

структури да спомогнем за прилагането на принципите на прозрачност,  откритост и 

ефективност на държавното управление. По този начин позициите им ще бъдат своеобразен 

коректив на политическите приоритети и цели и ще бъде инструмент за обществен контрол 

върху държавната политика в сектора. 

Основната цел на проектното предложение е подобряване на гражданското участие в 

процесите на вземане на решения, осигуряващи възможност за граждански мониторинг върху 

действията,решенията и политиките, провеждани от държавата в областта на дейността за 

кооперативните структури в България. 

Специфичните цели на проекта включват: 

1. Открито и отговорно управление с гражданите и бизнеса, в частност с кооперативните 

структури чрез: 

* Идентификация на проблемите в сферата на обществените консултации и гражданското 

участие в процеса на взимане на решения, изработването и изпълнението на политики и 

стратегически документи, закони и др. нормативни актове, за да се постигне максимална 

съгласуваност и консенсус между гражданското общество и държавата; 

* Достоверно представяне на нуждите и потребностите на заинтересованите лица и 

възможностите им за пряко участие при осъвременяване и подобряване на регулаторната 

/правната/ рамка на кооперативните структури в България чрез набирането на значителна по 

обем статистическа информация от проучванията и изследванията;  

2. Анализиране на силните и слаби страни в процеса на гражданско участие при актуализиране 

на правната рамка на кооперативните структури в България на база на представените резултати 

от проучването и изследванията, свързани с подобряване на активното гражданско участие в 

процеса на актуализиране на правната рамка; 

* Изготвяне на Методика и препоръки за преодоляване на негативните процеси в сферата на 

обществените консултации и гражданското участие при взимане на решения, изработването 
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и изпълнението на политики и стратегически документи, закони и др. нормативни актове, за 

постигане на максимална съгласуваност и консенсус между гражданското общество и 

държавата; 

* Изграждане на платформа за пряко гражданско участие в процесите на вземане на решения и 

формулиране на политики; 

* Взаимодействие между гражданите и представителите на законодателната власт, запознаване 

с разработените препоръки и възможностите за прилагането им от всички заинтересовани 

страни чрез организиране на кръглата маса; 

* Повишаване информираността на членовете на БАККОМ, ресорните министерства, както и на 

обществеността за активните форми и инструменти за включване на гражданите в процеса на 

осъвременяване на правната рамка на кооперативните структури в България. 

Целите ще бъдат изпълнени чрез последователно извършване на включените и детайлно 

описани дейности в проектното предложение. Конкретните цели съответстват напълно на 

целите за изпълнение на Специфична цел 3 „Увеличаване на гражданското участие в процеса на 

формиране и контрол на изпълнението на политики“ Приоритетна ос 2 „Ефективно и 

професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“ на ОП „Добро 

управление". 

 

IV. МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ  
Посочените технически спецификации представляват минималните изисквания за изготвяне на 

Обяснителна записка за качествено изпълнение на поръчката, неразделна част от офертата по 

чл. 5 от ПМС 160 от 1 юли 2016 г. 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 "Извършване на проучвания и изследвания, свързани с 

подобряване на активното гражданско участие в процеса на актуализиране на правната 

рамка на кооперативните структури в България" 

1/ Описание 

От изключителна важност е да бъдат идентифицирани проблемите в сферата на обществените 

консултации и гражданското участие в процеса на взимане на решения, изработването и 

изпълнението на политики и стратегически документи, закони и др. нормативни актове, за да се 

постигне максимална съгласуваност и консенсус между гражданското общество и държавата. 

Чрез набирането на значителна по обем информация от проучванията и изследванията ще се 

получи достоверно представяне на нуждите и потребностите на заинтересованите лица 

/кредитни кооперации, граждани, Министерство на земеделие и храните, Министерство на 

финансиите и др./ и възможностите им за пряко участие при осъвременяване и подобряване на 

регулаторната /правната/ рамка на кооперативните структури в България. 

Дейността включва: 

 Проучване на необходимостта от осъвременяване на правната рамка на 

кооперативните структури в България и влиянието на гражданите при взимането на 

решения, изработването и изпълнението на политики и стратегически документи 

съвместно с държавните структури; 

 Изготвяне на Въпросник за провеждане на проучване и изследвания свързани с 

подобряване на активното гражданско участие в процеса на актуализиране на правната 

рамка на кооперативните структури в България – на хартиен и електрорен носител;  
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 Провеждане на същинското проучване и изследвания свързани с подобряване на 

активното гражданско участие в процеса на актуализиране на правната рамка на 

кооперативните структури в България, чрез разпространение на Анкетните формуляри 

сред заинтересовани групи лица;  

 Представяне на резултатите от проведените проучвания и изследвания. 

Дейността ще бъде изпълнена в рамките на 3 месеца  

2) Очаквани резултати, количество и обем: 

1. Проучване на необходимостта от осъвременяване на правната рамка на кооперативните 

структури в България и влиянието на гражданите при взимането на решения, изработването и 

изпълнението на политики и стратегически документи съвместно с държавните структури; 

2. Изготвяне на Анкетни формуляри за провеждане на проучване и изследвания свързани с 

подобряване на активното гражданско участие в процеса на актуализиране на правната рамка на 

кооперативните структури в България – на хартиен и електрорен носител;  

3. Провеждане на проучване и изследвания свързани с подобряване на активното 

гражданско участие в процеса на актуализиране на правната рамка на кооперативните 

структури в България сред заинтересовани групи лица; 

4. Представяне на резултатите от проведените проучвания и изследвания; 

В резултат от извършване на дейността ще бъдат открити проблемите в нормативните уредби 

на кооперативните структури в България и ще даде основа за осъществяване на следващите 

дейности по проекта. 

Няма ограничение за количеството или обема на информацията по дейността. 

3) Допълнителна информация 

Изпълнението на услугата ще протече по следния начин: 

- Изготвяне на въпросник за проучване и изследвания свързани с подобряване на активното 

гражданско участие в процеса на актуализиране на правната рамка на кооперативните 

структури в България – на хартиен и електрорен носител; 

 - Провеждане същинското проучване и изследвания свързани с подобряване на активното 

гражданско участие в процеса на актуализиране на правната рамка на кооперативните 

структури в България, чрез разпространение на Анкетните формуляри сред заинтересовани 

групи лица ; 

 - Анкетното проучване ще бъде публикувано на сайта на БАККОМ;  

- Представяне на резултатите от проведеното проучване и изследвания; 

- Подписване на Приемо-предавателен протокол за извършена услуга ; 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 "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" 

1/ Описание 

Българският пазар за микрофинансиране може да се каже, че не е нов, но е разрастващ се, което 

обещава значителен потенциал. Този пазар обаче е все още доста разнороден поради различията 

в правните и институционалните рамки в нашата държава и многообразието на доставчиците на 

микрокредитиране. Микрокредитите в България се предоставят от кредитни и финансови 

институции като търговски банки, кредитни кооперации и кооперации с ВСК, както и от редица 

небанкови субекти като институции за микрофинансиране, фондации, благотворителни 
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организации, неправителствени организации и др. В резултат на това практиките по отпускане 

на микрокредити варират значително в зависимост от вида на институцията, която предоставя 

микрокредити, правната и` форма, средата, в която функционира, и възможностите и` да 

прилага процедури за добро и ефективно управление.  

Чрез изпълнение на дейността ще бъдат събрани разнородни данни, систематизирани и 

представени като база данни, на които ще стъпят бъдещи анализи и методики, както и 

последващо разработване на препоръки за подобряване на гражданско участие в процеса на 

актуализиране на правната рамка на кооперативните структури в България.  

Данните ще бъдат събрани от източници на статистическа информация - национални 

източници, публични източници - медии, различни справки ,бази данни от НСИ, международни 

бази данни Евростат и др.  

Данните ще бъдат предадени в подходящ вид и форма /хартиен формат и електронен носител/, 

която ще позволи възможност за последваща работа.  

2) Очаквани резултати, количество и обем: 
С изпълнение на дейността ще се постигне следното: 

- ще бъдат събрани статистически данни, систематизирани и представени като база данни;  

- в резултат от събраните бази данни ще бъдат основополагащи за последващи за изпълнение 

дейности - изготвяне на анализ, методика и препоръки за подобряване на гражданското участие при 

актуализиране на нормативните документи свързани с кооперативните структури в България. 

Няма ограничение за количеството или обема на информацията по дейността 

3) Допълнителна информация: 
Изпълнението на услугата  ще протече в следната последователност:  

- Събиране на същинските данни, систематизиране и представяне като база данни от фирмата 

изпълнител в подходящ формат - хартиен формат и електронен носител;  

- Представяне на изпълнената услуга; 

- Подписване на Приемо-предавателен протокол. 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 "Разработване на анализ и методика, свързани с подобряване 

на активното гражданско участие в процеса на актуализиране на правната рамка на 

кооперативните структури в България" 

1/ Описание 
На база на представените резултати от проучването и изследванията по дейност 1 и събраните 

данни по дейност 2, свързани с подобряване на активното гражданско участие в процеса на 

актуализиране на правната рамка на кооперативните структури в България, ще бъде изготвен 

Анализ на силните и слаби страни в процеса на гражданско участие при актуализиране на правната 

рамка на кооперативните структури в България;  

Ще бъде подготвена и Методика по която ще се работи в посока преодоляване на негативните 

процеси в сферата на обществените консултации и гражданското участие при взимане на решения, 

изработването и изпълнението на политики и стратегически документи, закони и др. нормативни 

актове, за постигане на максимална съгласуваност и консенсус между гражданското общество и 

държавата.  

Дейността включва следните етапи: 

 Изготвяне на Анализ на силните и слаби страни в процеса на гражданско участие при 

актуализиране на правната рамка на кооперативните структури в България;  

 Изготвяне на Методика за преодоляване на негативните процеси в сферата на обществените 

консултации и гражданското участие при взимане на решения, изработването и 

изпълнението на политики и стратегически документи, закони и др. нормативни актове, за 
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постигане на максимална съгласуваност и консенсус между гражданското общество и 

държавата;  

 Представяне на Анализа и Методиката, свързани с подобряване на активното гражданско 

участие в процеса на актуализиране на правната рамка на кооперативните структури в 

България – публикуване на сайта на БАККОМ. 

2) Очаквани резултати: 
С изпълнението на дейността ще бъдат постигнати следните резултати:  

1. Изготвен  Анализ - 1бр.; 

2. Изготвена Методика - 1бр.;  

3. Представяне на Анализа и Методиката, свързани с подобряване на активното гражданско участие 

в процеса на актуализиране на правната рамка на кооперативните структури в България – на сайта 

на БАККОМ.  

В резултат от изпълнението на дейността ще спомогне за преодоляване на негативните процеси в 

сферата на обществените консултации и гражданското участие при взимане на решения, 

изработването и изпълнението на политики и стратегически документи, закони и др. нормативни 

актове, за постигане на максимална съгласуваност и консенсус между гражданското общество и 

държавата. 

Няма ограничение за количеството или обема на информацията по дейността. 

3) Допълнителна информация: 
Изпълнението на услугата ще протече в следната последователност:  

- Изготвяне на Анализ на силните и слаби страни в процеса на гражданско участие при 

актуализиране на правната рамка на кооперативните структури в България;  

- Изготвяне на Методика за преодоляване на негативните процеси в сферата на обществените 

консултации и гражданското участие при взимане на решения, изработването и изпълнението на 

политики и стратегически документи, закони и др. нормативни актове, за постигане на максимална 

съгласуваност и консенсус между гражданското общество и държавата;  

- Представяне на Анализа и Методиката, свързани с подобряване на активното гражданско участие 

в процеса на актуализиране на правната рамка на кооперативните структури в България – 

публикуване на сайта на БАККОМ. 

- Подписване на Приемо-предавателен протокол. 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4 "Изготвяне на препоръки, свързани с подобряване на активното 

гражданско участие в процеса на актуализиране на правната рамка за кооперативните структури в 

България" 

1/ Описание 
На база на представените резултати от проучването и изследванията по дейност 1, събраните данни 

от дейност 2, Анализ на силните и слаби страни и Методика по която ще се работи в посока 

преодоляване на негативните процеси в сферата на обществените консултации и гражданското 

участие –Дейност 3, ще бъдат изготвени конкретни препоръки за действия за подобряване на 

активното гражданско участие в процеса на актуализиране на правната рамка на кооперативните 

структури в България. Чрез изпълнение на дейността ще се подобри качеството на взиманите 

решения за законодателни промени и конкретно към промени на правната рамка за кооперативните 

структури в България. 

 Изработените препоръки ще бъдат подготвени във вид за представяне пред обществото - подходящ 

електронен, хартиен формат и електронен носител, тъй като Дейността ще се осъществи 

комбинативно с Дейност 8 и Дейност 9.  

Разработените препоръки ще бъдат обсъдени на организирана кръгла маса, за по-добро 

взаимодействие между административните структури и гражданското общество, ще бъдат 



 

 
 

 

Този документ е създаден в рамките на Проект „Подобряване на гражданското участие при актуализиране на 

правната рамка за кооперативните структури в България” по Договор BG05SFOP001-2.009-0012-M001, който се 

осъществява с финансовата подкрепа на  Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020г., съфинансирана от 

Европейския социален фонд на Европейския съюз. 

7 

разпечатани и брошури с конкретните мерки и препоръки за по-добра информираност и 

ангажираност на обществото.  

Препоръките ще бъдат публикувани в сайта на БАККОМ.  

Препоръките ще бъдат включени в брошура /по дейност 8/, които ще бъдат разпространени до 

заинтересованите лица и целеви групи, както и ще бъдат обсъдени на кръглата маса - /по дейност 9/. 

2) Очаквани резултати: 
Резултатите, които ще бъдат постигнати с изпълнението на услугата са:  

1.Изготвени препоръки, за повишаване на активното гражданско участие в процеса на 

актуализиране на правната рамка за кооперативните структури в България;  

2. Взаимодействие между административните структури и гражданското общество;  

3. Информираност и ангажираност на обществото чрез представяне на препоръките за повишаване 

на активното гражданско участие в процеса на актуализиране на правната рамка за кооперативните 

структури в България и публикуването им в сайта на БАККОМ.  

4. Подобряване качеството на взиманите решения за законодателни промени от държавните 

институции и конкретно към промени на правната рамка за кооперативните структури в България. 

5. Дейността ще насърчи пряката демокрация в процеса на взимане на решения от държавните 

институции за законодателни промени на правната рамка за кооперативните структури в България. 

Няма изискване за обема на препоръките. 

3) Допълнителна информация: 
Изпълнението на услугата ще протече в следната последователност:  

- Подготвяне на препоръките във вид за представяне пред обществото - подходящ  хартиен формат 

и електронен носител;  

- Публикуване на Препоръките в сайта на БАККОМ . 

- Подписване на Приемо-предавателен протокол. 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5 "Пренасяне на добри практики и/или иновативни решения, 

свързани с подобряване на активното гражданско участие в процеса на актуализиране на 

правната рамка за кооперативните структури в България" 

1/ Описание: 
Целта на тази дейност е да се запознаят заинтересованите страни и целеви групи с добрите 

практики прилагани от страните от Европейския съюз - Германия, Австрия, Франция и 

Швейцария, тяхното действащото законодателство , даващо възможност за развитие на 

кооперативните структури в контекста на иновативните управленчески подходи, мониторинг, 

контрол, дейности даващи възможност да се развиват европейските кооперации. В момента 

законодателната рамка в България не позволява , ограничава прилагането на иновативни 

възможности за освежаване на моделите на управление. Постигнатите добри практики, които се 

прилагат благодарение на съществуващата правна рамка в страните от европейския съюз, 

съобразени с директивите на ЕС, ще покажат възможностите и дадат мотиви за подобряване на 

правната рамка и в България. Опитът, с които разполагат т.н. „стари демокрации в ЕС“ ще е от 

съществено значение при изготвянето на сравнителен анализ, за възможно тясно 

сътрудничество със заинтересованите страни в кооперативния сектор, собственици-членове, 

регулатори, гражданско общество, партньори и т.н. Моделите на съществуване , експертните 

познания, които се прилагат в кооперативните структури извън страната използвайки различни 

методи на партньорство - социален метод като Франция или пазарен метод като Германия, ще 

дадат ценен опит от който да се изберат добрите практики приложими в нашите условия. 

Пазарно ориентираните кооперации ще могат да се ориентират към иновативни дейности и 

производства единствено, след като се запознаят с добрите практики в кооперативните 
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структури в европейския съюз. Ние не подкрепяме копирането на моделите от една или друга 

страна, ние подкрепяме внедряването на добрите практики, както в обществената активност на 

гражданите така и в правните практики отнасящи се към кооперативните структури в България. 

Добрите практики ще бъдат предадени в подходящ вид и форма /хартиен формат и електронен 

носител/, която ще позволи възможност за последваща работа. 

2) Очаквани резултати: 

Чрез запознаването и пренасянето на добрите практики в държавите членки на Съвета на 

Европа ще се постигнат следните резултати:  

-по-активна защита на възгледите и интересите на членовете на гражданските организации;  

-по-добро взаимодействие и взаимно зачитане между гражданските организации и държавния 

сектор;  

-прозрачност, отговорност и ясна отчетност на работата за обществени интереси;  

- ще се постигне по-голяма независимост и зачитане на мнението на гражданските организации;  

- благоприятна среда за работа на гражданските организации в България. 

Няма изискване за обема на добрите практики. 

3) Допълнителна информация: 

Изпълнението на услугата ще протече в следната последователност:  

- Същинско проучване, систематизиране и представяне на добри практики и/или иновативни 

решения от страните от Европейския съюз - Германия, Австрия, Франция и Швейцария, 

тяхното действащото законодателство, свързано с подобряване на активното гражданско 

участие в процеса на актуализиране на правната рамка за кооперативните структури в България, 

в подходящ електронен, хартиен формат и електронен носител; 

- Подписване на Приемо-предавателен протокол. 
 

V. ДРУГИ АНГАЖИМЕНТИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  
• да не използва по никакъв начин, включително за свои нужди или като разгласява пред 

трети лица, каквато и да било информация за Възложителя, негови служители или контрагенти, 

станала му известна при или по повод изпълнението на този договор;  

• да стартира и спре изпълнението по договора тогава, когато получи от Възложителя 

известие за това;  

• да предостави при приключване на настоящия договор, на Възложителя цялата 

информация, и/или получени материали, както и тези, които са събирани и подготвени от него при и 

по повод изпълнението на настоящия договор;  

• да информира Възложителя за всички потенциални проблеми, които възникват и биха 

могли да възникнат в хода на изпълнението на настоящия договор, като предложи адекватни 

решения за тях;  

• да осигури достъп за извършване на проверки на място и одити;  

• да изпълнява своевременно мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки 

на място.  

 

VI. ПУБЛИЧНОСТ  
1. Във връзка с информиране на широката общественост за финансирането, предоставяно от 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд за изпълнение на услугите, регламентирани в 

настоящата процедура, избраният Изпълнител следва да предприема надлежни мерки за 

осигуряване на информираност и публичност.  

2. Мерките за информация и публичност имат за цел:  
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а) да повишат обществената осведоменост и прозрачността по отношение на финансирането 

на проекта; 

б) да информират широката общественост за ролята, която играе Европейският съюз 

съвместно с държавите-членки при отпускането на помощта и за резултатите от нея.  

3. При изпълнение на конкретните мерки за информираност и публичност следва да се 

съблюдават правилата за информация и публичност при изпълнение на проекти, финансирани от 

Структурните и инвестиционни фондове на ЕС и посочени в „Единен на наръчник на бенефициента 

за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.“ 

 

VII. ХОРИЗОНТАЛНИ ПРИНЦИПИ 

1. Изпълнителят следва да опише в Обяснителната записка съответствието на изпълнението 

на услугите с хоризонталните принципи: „Партньорство“, „Насърчаване на равенството между 

мъжете и жените и недопускане на дискриминация“ и „Устойчиво развитие“.  

2. Изпълнителят следва да съблюдава принципите на етап изпълнение на услугата и да 

информира Възложителя за това как са приложени.  

 

VIII. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Срокът за изпълнение на отделните обособени позиции е както следва: 

 

За Обособена позиция 1: Извършване на проучвания и изследвания, свързани с подобряване на 

активното гражданско участие в процеса на актуализиране на правната рамка на 

кооперативните структури в България - 3 (три) месеца от датата на подписване на договора; 

 

Обособена позиция 2: 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 - 2 (два) месеца от датата на подписване 

на договора; 

 

Обособена позиция 3: Разработване на анализ и методика, свързани с подобряване на активното 

гражданско участие в процеса на актуализиране на правната рамка на кооперативните 

структури в България- 3 (три) месеца от датата на подписване на договора; 

 

Обособена позиция 4: Изготвяне на препоръки, свързани с подобряване на активното 

гражданско участие в процеса на актуализиране на правната рамка за кооперативните 

структури в България -2 (два) месеца от датата на подписване на договора; 

 

Обособена позиция 5: Пренасяне на добри практики и/или иновативни решения, свързани с 

подобряване на активното гражданско участие в процеса на актуализиране на правната рамка за 

кооперативните структури в България - 2 (два) месеца от датата на подписване на договора. 

 


