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СДРУЖЕНИЕ „БАЛКАН ТРЕЙНИНГ” 

 

ГР. СОФИЯ, 29 АВГУСТ 2019 г.

                                                           
1 към 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 от 29.08.2019 г. 

ПРЕПОРЪКИ 

за подобряване процеса на провеждане на обществени консултации при 

формиране, изпълнение и мониторинг на младежки политики 

 

Изготвен по Дейност 2 от услугата, в изпълнение на Договор № 1/ 31.05.2019 г., сключен 

между Сдружение „Български Младежки Форум“ и Сдружение „Балкан Трейнинг“ 

СДРУЖЕНИЕ 

„БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ФОРУМ“ 
 

Проект: „Повишаване ефективността от участие на граждански 

организации и общественост в процеса по формиране, изпълнение и 

мониторинг на младежки политики и законодателство“, 

финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален 

фонд, с бенефициент Сдружение „Български Младежки Форум“ 
 

Изпълнение на услуга с предмет: „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“ 

http://www.eufunds.bg/
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№ Препоръка 
1 Създаване на уеб базирана платформа за обществени 

консултации и публични дискусии, при формирането на 
младежки политики на територията на община Костинброд. 

2 Провеждане на онлайн анкети в новосъздадената уеб базирана 
платформа или на сайта на община Костинброд, при 
формирането на младежки политики на територията на община 
Костинброд. 

3 Учредяване на младежко сдружение, с подкрепата на общината, 
което да поеме функциите на младежки координатор и медиатор 
между администрацията и младежите в общината. 

4 Провеждане на съвместни дискусиии консултации с 
новоучреденото младежко сдружение и/или ученици и младежи 
от общината, за обсъждане на Годишния план за младежта на 
Община Костинброд, преди неговото приемането му от 
Общинския съвет 

5 Обособяване на младежко пространство на територията на 
сграда от фонда на общината, което да служи като 
координационно звено за управление, развитие и целесъобразно 
използване на градски пространства, популярни сред младежите 
в общината. 

6 Учредяване на звено, отговорно за насърчаването и развитието 
на дуалното образование на територията на общината, като ще 
се ангажира и с предоставянето на младежки консултации за 
следучилищни политики. 
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