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Покана за избор на Експерти по проект  

„Гражданско участие за открито и отговорно управление на българската политика за международно 
сътрудничество за развитие:Партньорства за развитие “ 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

С настоящото Българска Платформа за международно развитие  има удоволствието да Ви покани да 
участвате в подбор на експери по проект  „Гражданско участие за открито и отговорно управление на 
българската политика за международно сътрудничество за развитие: Партньорства за развитие“, изпълняван 
от Българска платформа за международно развитие в партньорство с Дипломатическия институт към 
Министъра на външните работи в периода  септември 2022 г. – август 2023 г. и финансиран от Оперативна 
програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, 
Договор № BG05SFOP001-2.025-0236. Дейностите по проекта са както следва: 

 
Дейност 1. Изработване на мониторингов доклад за текущото изпълнение на Средносрочната програма за 
помощ за развитие и хуманитарна помощ на Р България за периода 2020-2024 г.;  

Дейност 2. Партньорство с гражданското общество за постигане на целите на Средносрочната програма;  

Дейност 3. Законодателство за открито и отговорно управление на българската политика за развитие;  

Дейност 4. Информационни дейности за повишаване осведомеността на заитересованите страни и 
широката общественост.  
 
Изисквания за изпълнение на услугите:  

1. Експерт 1 и 2 (Дейност 1) следва да  изработят Мониторингов доклад за текущото изпълнение на 
средносрочната програма за помощ за развитие и хуманитарна помощ на Р. България в периода 
2020-2024 г. по предварително изготвено задание, което да включва:  

 Събират емпирични данни по изпълнението на българската политика за развитие.   

 Провеждат  допитване с онлайн анкета до членовете на Съвета "Международно сътрудничество за 
развитие и регионално сътрудничество“ и а междуведомствената работна група "Политика за 
развитие; до посолствата ни в приоритетните държави. 

 Провеждат допитване чрез срещи и дълбочинни  интервюта с експерти в МВнР по изработването на 
текущи планове и отчети, по законодателни проекти, както и по подготовката на България за 
членство в ОИСР. 

 Анализират и систематизират събраната информация и изработват доклад в размер на 60 печатни 
стандартни страници на български език, който да се публикуват в тираж 60 копия и в онлайн вариант 
за разпространение до заинтересованите страни по време на информационната кампания по 
дейност 4 на настоящето проектно предложение. 

 Да изготвят кратко резюме/ анотоция на  публикацията 

 Представят доклада  по време на кръглата маса и  Национална конференция за развитие и 
последвали срещи с държавни институции, неправителствени организации, медии и други 
заинтересовани страни. 

 
Срок на изпълнение на договора: 
Услугите по настоящия подбор, трябва да бъдат изпълнени в период от 17.10.2022 г. до 17.01.2023 г. в 
рамките на 160 астрономически работни часа за всеки от експертите. 

Компетенции и опит: 
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 Отлично познаване на политиките за развитие в България, приети програми, документи и действия 
през последните 10 години; 

 Добро познаване на международните процеси и дейността в областта на политики за развитие в 
други европейски страни; 

 Контакти с водещи учени и експерти в областта са предимство; 
 Висше образование (предимно в направление политически науки, икономика или еквивалентно); 
 Отлично владеене на английски език – писмено и говоримо; 
 Компютърна грамотност и умения: ползване на програмните продукти (Microsoft office, Windows или 

др.); 
 Професионален опит в политики за развитие и работа с НПО е предимство. 

 
2. Експерт 3 (Дейност 2) следва да изработи наръчник  в помощ на неправителствените организации, 

за наблюдение на изпълнението на поети от правителството международни ангажименти по 
предварително изготвено задание, което да включва: 

 Да представи в резюме българската политика за международно сътрудничество за развитие в 
периода на изпълнение на трите средносрочни програми и очертаване на тенденции, 
намерения и проблеми. 

 Да обобщи и оформи графично поети от правителството ангажименти за отчитане по програми 
и планове, записани в Средносрочната програма 2020-2024, както и за процедурите и 
механизмите на отчитане в ОИСР и в ЕС.  

 Да представи успешни случаи на нормативно и административно уреждане на отношенията 
между НПО и институциите при провеждане на национална политика на международно 
сътрудничество за развитие в други европейски държави. 

 Да формулира препоръки за подход и участие на неправителствените организации в процеса на 
лобиране за подобряване на нормативната база за изпълнение на Политиката на Р България в 
областта на международното сътрудничество за развитие. 

 Да изготви кратко резюме/ анотация на  публикацията 
Срок на изпълнение на договора: 
Услугите по настоящия подбор, трябва да бъдат изпълнени в период от 01.01.2023 г. до 30.04.2023 г. в 
рамките на 124 астрономически работни часа. 

Компетенции и опит: 

 Отлично познаване на политиките за развитие в България, приети програми, документи и действия 
през последните 10 години; 

 Добро познаване на международните процеси и дейността в областта на политики за развитие в 
други европейски страни; 

 Контакти с водещи учени и експерти в областта са предимство; 
 Висше образование (предимно в направление политически науки, икономика или еквивалентно); 
 Отлично владеене на английски език – писмено и говоримо; 
 Компютърна грамотност и умения: ползване на програмните продукти (Microsoft office, Windows или 

др.); 
 Професионален опит в политики за развитие и работа с НПО е предимство 

3. Експерт 4 (дейност 2) следва да подготви наръчник в помощ на работата на държавните институции 
с представителите на гражданското общество по предварително изготвено задание, което да 
включва:.   

 Да представи ясно и кратко потенциалните ползи от участие на неправителствения сектор в България 
за постигане на напредък в изпълнението на Целите на ООН за устойчиво развитие и за изпълнение 
на заложените в Третата Средносрочна програма цели.  
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 Да илюстрира с факти потенциала на Българска платформа за международно развитие като коалиция 
на неправителствени организации да бъде партньор на институциите при изпълнение на Третата 
средносрочна програма.  

 Да представи успешни случаи на нормативно уреждане на отношенията между НПО и институциите 
при провеждане на национална политика на международно сътрудничество за развитие 

 Да предложи конкретни форми за диалог, консултации, подготовка на законодателни инициативи, 
популяризиране на българската политика за сътрудничетво за развитие.   

 Да изготви кратко резюме/ анотация на  публикацията 
 
Срок на изпълнение на договора: 
Услугите по настоящия подбор, трябва да бъдат изпълнени в период от 01.01.2023 г. до 30.04.2023 г. в 
рамките на 124 астрономически работни часа. 

Компетенции и опит: 

 Отлично познаване на политиките за развитие в България, приети програми, документи и действия 
през последните 10 години; 

 Добро познаване на международните процеси и дейността в областта на политики за развитие в 
други европейски страни; 

 Контакти с водещи учени и експерти в областта са предимство; 
 Висше образование (предимно в направление политически науки, икономика или еквивалентно); 
 Отлично владеене на английски език – писмено и говоримо; 
 Компютърна грамотност и умения: ползване на програмните продукти (Microsoft office, Windows или 

др.); 
 Професионален опит в политики за развитие и работа с НПО е предимство 

 
 Експерт 5 (дейност 2) се очаква  да подготови и организира Кръгла маса за среща на най-малко 30 участници 
- експерти от държавните институции, неправителствения сектор и бизнес асоциации. База за обсъжданията 
по време на кръглата маса ще бъде подготвеният по дейност 1 мониторингов доклад. По предварително 
изготвено задание, изискванията към експерта са: 

 Да изработи програма за кръглата маса 

 Да организира широко информиране на заинтересованите относно целите на проекта и задачите на 
събитието 

 Да организира дискусия за подобряване на нормативната база; за участие на НПО в изпълнението на 
проекти в приоритетните държави; за потенциалните ползи от приемането на закон и създаването 
на агенция като административен орган, както и да  

 Да осигури подходящо място за провеждане на кръглата маса с добра техника и доказан престиж 

 Да изготви  обратна връзка от участниците 

 Да изготви доклад за проведеното събитие 
Срок на изпълнение на договора: 
Услугите по настоящия подбор, трябва да бъдат изпълнени в период от 01.12.2022 г. до 30.03.2023 г. в 
рамките на 120 астрономически работни часа. 

     Компетенции и опит 

 Организационни умения и компетентности; 
 Опит в организирането на събития в сродни на темата на проекта области 
 Доказана ефективност в организиране на срещи и търсене на обратна връзка 

 

Експерт 6 (дейност 3) следва да  изработи първо, две политически декларации като част от застъпническата 
дейност за подобряване на нормативната база на българската политика на сътрудничество за развитие;  
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второ на наръчник за парламентаристите относно тяхната роля в осигуряването на ефективност на 
политиката на сътрудничество за развитие.   
В политическите декларации ще се представи съответствието на такъв закон с правото на Европейския 
съюз и с добрите практики в страните членки, ще бъдат представени очаквания на гражданските 
организации от приемането на закон за международното сътрудничество за развитие, в който ясно да се 
определи мястото на българските неправителствени организации. Изискванията към експерта са: 

 Да идентифицира потребностите на важните за хоризонталното управление на политиката на 
международно сътрудничество за развитие междуведомствени връзки. 

 Да подготви политическа декларация за нуждата от подобрение на нормативната база относно 
българската политика на международно сътрудничество за развитие. 

 Да подготви политическа декларация за очакванията на НПО от приемането на Закон за 
международно сътрудничество за развитие.  

 Да подготви наръчник за парламентаристите относно важните за успешното провеждане на 
политиката на сътрудничество за развитие законодателни инициативи.  

 Да подготви резюме на подготвените документи 
Срок на изпълнение на договора: 
Услугите по настоящия подбор, трябва да бъдат изпълнени в период от 01.01.2023 г. до 31.05.2023 г. в 
рамките на 136 астрономически работни часа. 
     Компетенции и опит 

 Отлично познаване на политиките за развитие в България и в ЕС, приети програми, документи, 
тенденции, перспективи и действия през последните години; 

 Добро познаване на международните процеси и дейността в областта на политики за развитие в 
други европейски страни; 

 Контакти с водещи учени и експерти в областта са предимство; 
 Висше образование (предимно в направление политически науки, хуманитарни науки, социални, 

икономика, или еквивалентно); 
 Отлично владеене на английски език – писмено и говоримо; 
 Компютърна грамотност и умения: ползване на програмните продукти (Microsoft office, Windows или 

др.); 
 Професионален опит и работа в областта на политики за развитие, опитът на академично ниво е 

предимство. 
 
Експерт 8 (дейност 3) следва да подготови и проведе застъпническа кампания относно приемането на Закон 
за международно сътрудничество за развитие, позволяващ по-добри хоризонтални връзки между 
институциите и включване на български неправителствени организации в конкретни дейности и проекти. За 
целта ще се установят потребностите на заинтересованите страни, ще се уточнят основните послания и 
канали за най-широк обхват, включително през социалните мрежи и портали по предварително подготвено 
задание, което включва: 
  

 Идентифициране на  потребностите на ангажираните в изпълнението на българската политика на 
международно сътрудничество за развитие държавни институции  

 Проучване на потребностите на неправителствените организации, притежаващи експертиза по 
темата или в областта на застъпничеството 

 Изготвяне ня основните послания, инструментите и медийните канали за ангажиране на 
правителството, на неправителствените организации, бизнеса и по-широката общественост с цел да 
се внуши необходимостта от приемането на закон за сътрудничество за развитие 

 Подготовка на посланията, отразяващи  необходимостта от приемането на закон и разпосранява  
същите до институции, организации и широката общественост.  
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Срок на изпълнение на договора: 
Услугите по настоящия подбор, трябва да бъдат изпълнени в период от 15.11.2022 г. до 30.06.2023 г. в 
рамките на 180 астрономически работни часа 
Компетенции и опит 

 Професионален опит в областта на публичната комуникация и на дигиталния маркетинг. 
 Отлично познаване на политиките за развитие в България и в ЕС, приети програми, документи, 

тенденции, перспективи и действия през последните години; 
 Висше образование (предимно в направление политически науки, хуманитарни науки, социални, 

икономика, или еквивалентно); 
 Отлично владеене на английски език – писмено и говоримо; 
 Компютърна грамотност и умения: ползване на програмните продукти (Microsoft office, Windows или 

др.); 
 Професионален опит и работа в областта на политики за развитие, опитът на академично ниво е 

предимство. 
 

Място на изпълнение на услугата: 
Република България 

Цена и начин на плащане по договора. 
Заплащането на услугите ще се извършва по банков път, по посочена от изпълнителя банкова сметка в 
български лева при условията и начина посочени в проекта на договор. 

Мотиви за избор на процедурата: 

При осъществяване на дейности по проект  „Гражданско участие за открито и отговорно управление на 
българската политика за международно сътрудничество за развитие“, изпълняван от Българска платформа 
за международно развитие в партньорство с Дипломатическия институт към Министъра на външните работи 
в периода  септември 2022 г. – август 2023 г. и финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Договор № BG05SFOP001-2.025-
0236 на БПМР,  възниква необходимостта от допълнителен експертен състав от професионалисти в сферата 
на политиките за развитие в България и в ЕС  
Доказателствени документи: 

1. Автобиография 
2. Копия на диплома за завършено образование 
3. Копия на трудова /служебна книжка и/или сертификати и/или референции и/или договори и др. 

доказващи професионален/специфичен опит. 
Срок за подаване на документи за кандидатстване: 14.10.2022г. 

Начин на подаване на документите: 
 По имейл: office@bpid.eu 
 По пощата или на лично на адрес: гр. София 1000, ул. „Цар Симеон“ № 27, Urban point, ет.1/ всеки 

работен ден от 9:00 до 17:30 часа/ 
Бенефициент: Българска платформа за международно развитие БПМР е  с  адрес за кореспонденция: гр. 
София 1000, ул. „Цар Симеон“ № 27, Urban point, ет.1 
Контактна информация:  моб. тел:  +359 878910079, е-mail: office@bpid.eu 

Основен адрес на Бенефициент: www.bpid.eu 
Лице за контакти: Петранка Филева – Председател на УС на БПМР 
 


