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За експерт по формулиране и развитие на политики 

към Форум Гражданско Участие 

 

Форум гражданско Участие (ФГУ) е обединение на 130 неправителствени организации от 

цялата страна, работещи за подобряване средата за гражданско участие на местно и 

национално ниво. Мисията на мрежата е да обедини усилията на гражданските организации – 

членове и партньори, за повече участие в процесите на вземане на решения и формулиране на 

политики. 

  

Във връзка с институционалното развитие и разширяване на работата на мрежата, 

организацията обявява покана за позицията експерт по формулиране и развитие на политики 

Подборът на кандидатите ще се извърши на три етапа при следните срокове и условия: 

 

1) Подаване на документи от кандидатите до 14.00 ч. на 30 април 2014 година по електронна 

поща на адрес: forumgu@gmail.com- за позицията Експерт политики 

2) Подбор на кандидатите по документи; в резултат на това одобрените кандидати ще 

получат покана за интервю. В случай, че кандидатът не получи обаждане, това означава, че не 

е преминал успешно този етап 

3) Интервюта с одобрените кандидати 

 

ОПИСАНИЕ НА РАБОТНАТА ПОЗИЦИЯ И ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЗАЕМАНЕТО НА ДЛЪЖНОСТТА 

Условия за кандидатстване:  

При кандидатстването за тази позиция, кандидатът е необходимо да изпрати следните 

документи по електронен път:  

- Професионална автобиография. На този етап не се изисква изпращането на 

дипломи и завършени квалификационни курсове.  

- Интернет връзки към свои проекти в социални мрежи (профили, каузи, групи и др.) 

- Интернет връзки към авторски материали (публикации, новини, блог постове и др.) 

Изисквания за заемане на длъжността:  

Задължителни:  

- Отлични умения за аналитичен преглед на документи и писане на становища 

- Умения за общуване и работа с хора; умения за работа в екип; 
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- Добро разбиране на политическите процеси в страната и обществените нагласи в 

областта на доброто управление и гражданското участие; 

- Отлични компютърни умения  

- Способност да работи под напрежение както самостоятелно, така и като част от 

екип и да води диалог с институциите; 

- Добро владеене на английски език;  

- Ентусиазъм и енергичност, гъвкавост и умения за убеждаване и привличане на 

съмишленици. 

- Завършено висше образование  

 

За предимство ще се счита: 

- Предишен опит в наблюдение, анализ и разработване на становища по определени 

политики и адресирането им към местни или национални институции; 

- Образование/ квалификация в областта на правото, политоголията, социологията; 

- Опит в писане и реализация на проекти; 

- Опит в НПО сектора. 

 

Основни работни задачи за позицията: 

Експертът „Формулиране и развитие на политики” координира и контролира изработването на 

политиките на мрежата Форум Гражданско Участие в различните сфери, свързани с участието 

на гражданите и гражданските организации в процесите на вземане на решения. Работи по 

консолидиране и застъпничеството за предложенията на ФГУ  за по-добра среда и практики на 

гражданско участие.  

Същност на работните задачи за заемането на тази длъжност: 

 Следи за работата в тематичните работни групи на ФГУ и за постигане на заложените 

цели в плановете на групите.  

 Участва и организира работни срещи с експерти от държавни институции и НПО с оглед 

активно комуникиране на формираните във ФГУ становища и теми и застъпничество по 

поставените проблеми и предложения за тяхното преодоляване;  

 Отговаря за консолидирането на становища и позиции като предоставя обратна връзка 

и подкрепа на членовете на ФГУ; 

 Следи за правилното комуникиране на позициите на ФГУ в комуникационните канали 

на мрежата и в общественото пространство; 

 Представлява ФГУ на обществени събития. Дава интервюта и участва в 

пресконференции. 

 Изготвя отчети за постигнатите от екипа резултати, срещнатите в работата трудности и 

предприетите действия за тяхното преодоляване. 

 Работи за популяризиране на Мрежата и утвърждаване на нейното име чрез 

застъпнически действия в публичното пространство. 

 


