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И Т Е Л 

ОДОБРЯВАМ: ............................ 

АНГЕЛ АНГЕЛОВ, 

съгласно Заповед за делегиране  
№ РД09-2/ 06.01.2015 година  

РД09-905/18.11.2014 година  

на Министъра на културата 

 

поръчка по реда на ЗОП с 

специализирани обучения на 

по Оперативна програма 

бенефициенти по Програма БГ08 

обособени позиции: 

специализирано обучение по проект 

служителите на МК за реализиране на 



1 . ПЪЛНО ОПИСАНИЕ
ПОЗИЦИЯ 1: Провеждане
професионалната компетентност
политика и мерки по ОПАК

Поръчката се осъществява в

професионалната компетентност

реализиране на динамична

„Управление на човешките

държавна администрация“, 

програма “Административен

Европейския социален фонд.

Основната цел на проекта е

професионалната компетентнос

подобряване на изпълнението

заинтересовани страни при

областта на културата, изкуствата

Специфичните цели на проекта

1. Подобряване на професионалните

с цел по ефективно и ефикасно

администрация 

2: Повишаване капацитета

проактивната им роля при разработване

областта на културата, изкуствата

З: Развитие на компетенциите

качествена комуникация с всички

политики и мерки, включително

организации и институции 

За постигането на целите в рамките

дейности: 

 

Крайната цел е успешно изпълнение

именно:  

Обучени    84    бр.    служители

и възможностите в национален

културното наследство, законодателството

управление на културните процеси

 

2 ЦЕЛЕВИ ГРУПИ 

Целевите групи на проекта

културата, с изключение на

вътрешния одит. 

ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА
Провеждане на специализирано обучение по проект

компетентност на служителите на МК за реализиране
ОПАК” 

осъществява в рамките на проект № 13-22-39/15.05.2014

компетентност на служителите от Министерството

динамична политика и мерки, финансиран по 

човешките ресурси", подприоритет 2.2. „Компетентна

“, бюджетна линия BG051PO002/13/2.2 

Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския

фонд. 

проекта е укрепване на капацитета, усъвършенстване

компетентност на служителите от Министерството

изпълнението и за постигане на по-ефективно партньорство

при формулирането и реализирането на политики

изкуствата и културното наследство 

проекта са: 

на професионалните умения и изпълнението на служебните

ефикасно функциониране на Министерството

капацитета на служителите от Министерството на

при разработване и реализиране на съгласувани и

изкуствата и културното наследство 

компетенциите на служителите за осъществяван

комуникация с всички заинтересовани страни в процеса

включително с европейските и другите международни

целите в рамките на настоящата поръчка ще бъдат

успешно изпълнение на дейностите по настоящата обществена

служители    от специализираната администрация

национален и международен план в областта на културата

законодателството в сектора, добрите практики

културните процеси. 

проекта са: служители от администрацията на

изключение на работещите в звена, отговарящи за фондове
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ПОРЪЧКАТА ПО ОБОСОБЕНА 

проект „Повишаване на 

реализиране на динамична 

/15.05.2014  „Повишаване на 

Министерството на културата за 

по приоритетна ос II. 

Компетентна  и  ефективна 

2.2 – 13 по Оперативна 

Европейския съюз чрез 

усъвършенстване и повишаване на 

Министерството на културата за 

ефективно партньорство с всички 

на политики и мерки в 

на служебните задължения 

Министерството на културата като 

Министерството на културата с оглед 

съгласувани и модерни политики в 

осъществяване на реален диалог и 

процеса на разработване на 

международни партньорски 

бъдат извършени следните 

настоящата обществена поръчка, а 

ция относно стратегиите 

на културата, изкуствата и 

практики и мениджмънта на 

администрацията на Министерството на 

за фондове на ЕС и за 



Разработването на политиките

наследство, изисква зрял междусекторен

работа, техники за комуникация

желаната висота.  Интензивният

частния сектор и гражданското

изкуствата, начините за лобиране

върху динамиката на процесите

обучения, насочени предимно

целят професионално развитие

основано на актуални познания

правна среда, свързана с функциите

Целта е по време на

съответната тема, нормативната

време на обучението е задължителна

позволява участниците да приложат

конкретни примери от практиката

 

3. ДЕЙНОСТИ В ОБХВАТА
„Провеждане на специализирано
професионалната компетентност
политика и мерки по ОПАК

Изпълнението на настоящата

Провеждане на специализирано

компетентност на служителите

ОПАК”, обхваща реализацията

1. Дейност 1: Организация
механизми и комуникация". 

Обучението е с хоризонтален

специализираната администрация

постигане на зрял междусекторен

комуникация и етикет, разпространение

частния сектор и гражданското

и изкуствата, начините за лобиране

 2. Дейност 2: Организация
наименование „Стратегии

Теми:  Със стратегически

ценности, перспективи за развити

културните и творческите индустрии

(мерки) за разширяване на достъпа

реализация на български творци

политиките в областта на културата, изкуствата

зрял междусекторен диалог, който без подходящата

комуникация и компетентни и уверени служители, 

Интензивният диалог налага познания и по  отношение

гражданското общество в областта на културата, културното

за лобиране на национално и международно ниво

процесите, добрите практики в сектора и др. Строго

предимно към служителите от специализирана

развитие, което да провокира адекватно и

познания относно международната, социалната

с функциите на Министерство на културата.  

време на обученията служителите да получат задълбочени

нормативната уредба и нейното приложение. Практическата

задължителна и трябва да бъде организирана

да приложат представената теория чрез разглеждане

практиката, решаване на казуси, практически задачи

ОБХВАТА НА ПОРЪЧКАТА ПО ОБОСОБЕНА
специализирано обучение по проект 

компетентност на служителите на МК за реализиране
ОПАК” 

настоящата обществена поръчка по ОБОСОБЕНА

специализирано обучение по проект „Повишаване 

служителите на МК за реализиране на динамична политика

реализацията на следните дейности:  

Организация и провеждаме на обучение на тема
комуникация".  

хоризонтален характер, като акцентът ще е върху

администрация и ангажирани с разработване на

междусекторен диалог ще се акцентира

разпространение на познания по отношение

гражданското общество в областта на културата, културното

за лобиране на национално и международно ниво

Организация и провеждане на специализирано
Стратегии и практики за развитие на културното

стратегически характер: Европейското културно пространство

за развити. Стратегии за развитие на изкуствата, културното

творческите индустрии – примери на държави членки на

на достъпа до европейските пазари на изкуство за

творци и културни продукти в чужбина. 
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изкуствата и културното 

подходящата организация на 

служители, не може да постигне 

отношение на партньорите от 

културното наследство и 

международно ниво, модерен поглед 

Строго специализираните 

специализирана администрация, ще 

адекватно и активно поведение, 

социалната , икономическа и 

получат задълбочени знания по 

приложение Практическата част по 

организирана по начин, който 

разглеждане и обсъждане 

практически задачи и др.   

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: 

проект „Повишаване на 

реализиране на динамична 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 

Повишаване на професионалната 

динамична политика и мерки по 

на тема: „Консултативни 

ще е върху служители от 

разработване на политики, с цел 

акцентира върху техники за 

отношение на партньорите от 

културата, културното наследство 

международно ниво и др.  

специализирано обучение с 
културното пространство" . 

културно пространство – общи 

изкуствата, културното наследство, 

членки на ЕС. Възможности 

изкуство за българските творци и 



Управление и ефективност

културните институти. Мерки

популяризиране на визуалните

музикалното и танцовото изкуство

националните културни организации

Развитие_и партньорство

възможности за по-динамично

изграждането на нова инфраструктура

3. Дейност 3.:  Специализирано
и синхрон с европейските ценности

Теми: Нормативна   

наследство – национално законодателство
Примери за хармонизиране

процедури, съгласуване, прозрачност
 

4. Дейност 4: Специализирано
практики в областта на културата

Теми: Многообразието от

членки на ЕС. Мерки за повишаване

изкуствата. 

Културата като фактор

централноевропейски държави

Примери за успешно управление

Насърчаване на творчеството

Мерки за популяризиране

посещаемостта    в    музеите

изкуства.   

Подпомагане     развитието

 

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Провеждане на специализирано

компетентност на служителите

ОПАК” - до 6 (шест) месеца, но

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
1:  Провеждане на специализирано

компетентност на служителите

ОПАК” 

Изпълнителят трябва да разполага

1. Ръководител екип
социология, антропология 

„магистър” или еквивалентна

ефективност: Мерки за оптимизиране на ефективността

Мерки за повишаване на ефективността

визуалните изкуства, филмовото изкуство, театрабното

танцовото изкуство. Добри европейски модели на управление

организации и институти. ПРимери от държави членки

партньорство: Двустранно и многостранно културно

динамично сътрудничество в ЕС. Мерки и успешни примери

инфраструктура за културата. 

Специализирано обучение с  наименование „Законодателни
европейските ценности”. 

Нормативна   рамка в областта на културата, изкуствата
национално законодателство и примери от държави членки

хармонизиране на законодателството за защита на
прозрачност. 

Специализирано обучение с примерно наименование
на културата, културното наследство и изкуства

Многообразието от форми на културно изразяване -примери

повишаване на интереса на младите хора към културното

фактор за устойчиво регионално развитие - примери

държави, скандинавските страни, др. 

успешно управление на театри, галерии, музеи - добри п

творчеството - добри практики. 

популяризиране на културното наследство и дий.    

музеите, галериите   и  др.   Качествено   образование

развитието     книжния     сектор, библиотеките и читалища

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОБОСОБЕНА
специализирано обучение по проект „Повишаване 

служителите на МК за реализиране на динамична политика

месеца, но  не по-късно от 01.08.2015 година 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОБОСОБЕНА
специализирано обучение по проект „Повишаване

служителите на МК за реализиране на динамична политика

да разполага със следните ключови екперти:  

екип - Магистърска степен в областта на правото

антропология и/или култура;  Образователно-квалификационна

еквивалентна, Минимум три години трудов стаж на ръководна
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ефективността на дейностите на 

ефективността на дейностите за 

изкуство, театрабното изкуство, 

управление и развитие на 

държави членки на ЕС. 

културно сътрудничество – 

успешни примери за стимулиране 

наименование „Законодателни рамки 

изкуствата и културното 

членки на ЕС.  

защита на авторските права – 

наименование „Добри 

изкуства” 

примери от различин държави 

към културното наследство и 

примери на държави от 

добри практики. 

дий.    повишаване    на    

образование   по   култура   и 

и читалища. 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: 

Повишаване на професионалната 

мична политика и мерки по 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 

Повишаване на професионалната 

динамична политика и мерки по 

 

областта на правото, икономика, 

квалификационна степен 

на ръководна/управленска 



длъжност или участие в минимум

на които лицето е заемало позиция

най-малко един проект или

лицето е осъществявало дейности

Координатор на дейностите
образование (бакалавърска степен

и/или Социални, стопански

области еквивалентни на посочените

срок за подаване на оферти) 

семинари, курсове  и мероприятия

Екип от ключови експерти
(четирима) обучители/лектори

Дейности 1, 2, 3 и 4), със съответни

област. Обучителният екип трябва

За Дейност № 1 – Обучителят

преподаватели или лектори

програми и материали, свързани

За Дейност № 2 – Обучителят

преподаватели или лектори

програми и материали, свързани

За Дейност № 3 - Обучителят

преподаватели или лектори по

обучителни програми и материали

 За Дейност № 4 - Обучителят

преподаватели или лектори

програми и материали, свързани

За дейност 1,2 и 4 -  посочените

хуманитарните науки и науките

и/или антропология, и/или култура

За дейност 3 – посечния експерт

общностно законодателство, включително

Параметри на организирането
бъдат организирани и изпълнявани

съответните области.   

Залите на обученията трябва

климатизация и близък санитарен

Участникът, определен за изпълнител

на договора чрез доклад за всяко

на български език и внасят при

Изготвянето на цялостната

семинари е ангажимент на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

За отчитане на цялостното

Възложителя окончателен доклад

минимум два успешно изпълнени проекта или

заемало позиция „Ръководител на екип”, участие като

или обществена поръчка или друг договор, 

дейности, свързани с обучение на възрастни лица

дейностите по обученията, отговарящ на следните
бакалавърска степен) от области на висше образование: Педагогически

стопански и правни науки, или еквивалентна образователна

на посочените, минимум 2 (две)  години опит

оферти) в подготовката, организирането и провеждането

мероприятия. 

експерти за провеждане на обученията, включващ

лектори (минимум по един за всяка от темите

със съответни теоретични познания и практически

екип трябва да отговаря на следните изисквания

Обучителят/ите следва да притежават минимален

лектори по конкретната тема и/или в разработване

свързани с организиране и провеждане на обучения

Обучителят/ите следва да притежават минимален

лектори по конкретната тема и/или в разработване

свързани с организиране и провеждане на обучения

Обучителят/ите следва да притежават минимален 4

лектори по теми свързани с областта правото и/или

материали, свързани с организиране и провеждане

бучителят/ите следва да притежават минимален

лектори по конкретната тема и/или в разработване

свързани с организиране и провеждане на обучения

посочените експерти следва да притежават

науките за комуникацията и културните изследвания

или култура, и/или комуникаци 

посечния експерт трябва да притежават опит в областта

законодателство, включително и в областта на културата. 

организирането и провеждането на обученията: Обученията

изпълнявани от персонал и преподаватели

трябва да бъдат комуникационно достъпни, да разполагат

санитарен възел.  

за изпълнител, отчита извършената работа за

доклад за всяко проведено и приключило мероприятие

внасят при възложителя на 1 (един) хартиен и на електронен

цялостната документация за провеждане на дискусионните

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

цялостното изпълнение по договора, изпълнителят

окончателен доклад. Окончателният доклад се представя
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проекта или договора, в рамките 

участие като ключов експерт в 

договор, в рамките на които 

възрастни лица. 

следните изисквания: висше 

образование: Педагогически науки 

еквивалентна образователна степен в 

опит (считано до крайния 

провеждането на обучения, 

включващ не по - малко от 4 

темите на обучение по 

практически опит в съответната 

изисквания: 

нимален 4-годишен опит като 

разработване на обучителни 

обучения. 

минимален 4-годишен опит като 

разработване на обучителни 

обучения. 

минимален 4-годишен опит като 

правото и/или в разработване на 

провеждане на обучения.  

минимален 4-годишен опит като 

разработване на обучителни 

обучения. 

притежават опит в областта на 

изследвания - социология 

областта на националното и 

 

Обученията трябва да 

преподаватели - специалисти в 

да разполагат с работеща 

работа за срока на изпълнение 

мероприятие, които се изготвят 

на електронен носител.  

дискусионните форуми и 

изпълнителят представя на 

представя на Възложителя в 



срок от 3 (три) дни след окончателното

Докладът трябва да съдържа

постигнатата ефективност от

цели, съответствие между планираните

трудности в процеса на работа

им. Докладът се придружава

дейността по настоящата обособена

Окончателното приемане на работата

протокол, подписан от Възложителя

Участниците следва да предложат

предмет на настоящата поръчка

включва:  

•  Методология за провеждане

провеждане, организиране и

отчита спецификата на всяка

очакваните от Възложителя

обученията. Описание на методите

Разпределяне на отговорностите

•  План за извършване на дейностите

описание на дейностите за изпълнение

методи и действия на участника

обезпеченост на залата и оборудването

•  Идентифициране и управление

изпълнение на конкретната

преодоляване на дефинираните

Възложителят дефинира
• Недобра комуникация между

подготовка на обученията; 

• Проблеми в логистиката

•  Пропуски при докладването

хода на изпълнение на дейностите

• Невъзможност да 

• Непостигане на необходимото

Участникът може да идентифицира

преодоляване. 

Участникът следва да разгледа

и степента на въздействие върху

тази връзка следва да бъдат

преодоляване на последиците

ДОКЛАДВАНЕ/ОТЧИТАНЕ

след окончателното изпълнение на заложените в

съдържа пълен анализ и оценка на изпълнените

ефективност от проведените обучения, степен на съответствие

между планираните и постигнатите резултати, описание

работа, приложения подход и корективни мерки

придружава с всички подкрепящи документи, доказващи

настоящата обособена позиция и постигнатите резултати

приемане на работата се извършва чрез подписване на приемо

Възложителя, без забележки.  

редложат концепция за провеждане и организация

поръчка и изпълнение на дейностите на поръчката

провеждане на обученията: описание на целите, модулите

организиране и изпълнение на поръчката (за всяко едно

всяка от планираните дейности, ориентирана

Възложителя резултати.Описание на броя и методите

на методите за встъпително, междинно и 

отговорностите по изпълнение на дейността.  

на дейностите (Организация и план за изпълнението

дейностите за изпълнение на поръчката. (описват се всички

участника по изпълнение на дейностите, капацитета

и оборудването за всяко едно обучение).  

управление на риска: определяне, анализ и оценка

конкретната поръчка. Предлагане на мерки за

дефинираните рискове. 

дефинира следните рискове за изпълнение
комуникация между Възложител и Изпълнител в проце

логистиката по отношение на провеждането

докладването за потенциални проблеми, които биха могли

дейностите; 

да бъдат осигурени подходящи лектори

необходимото качество на изпълнение на обучителните

идентифицира и други рискове, като посочи

разгледа аспектите на проявление на описаните рискове

въздействие върху изпълнението на договора при възникването

бъдат предложени мерки за минимизиране на

последиците при настъпване на риска. 

ОТЧИТАНЕ. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
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заложените в договора дейности. 

изпълнените дейности, оценка на 

съответствие с поставените 

описание на срещнатите 

мерки за преодоляването 

доказващи изпълнението на 

резултати.  

подписване на приемо-предавателен 

организация на обученията, 

поръчката, която следва да 

модулите и средствата за 

всяко едно обучение), като се 

ориентирана към постигането на 

методите за провеждане на 

междинно и финално изпитване. 

изпълнението): детайлно 

се всички етапи, стъпки, 

капацитета и техническата 

и оценка на рисковете по 

мерки за предотвратяване и 

изпълнение на поръчката: 

процеса на съгласуване и 

провеждането на обученията; 

биха могли да възникнат в 

лектори (обучители); 

обучителните дейности; 

посочи мерки и за тяхното 

описаните рискове в този раздел 

възникването на риска; В 

минимизиране на риска и мерки за 

НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  



Участникът, определен за изпълнител

бъде предложени актуализиран

както и лектори за всяко

встъпителния доклад, включително

лектори. 

Като приложение към встъпителния

професионални автобиографии

Встъпителният доклад следва

подписване на договор с 

представения встъпителен доклад

В посочения срок Възложителят

Изпълнителя за отстраняване

Участникът, определен за изпълнител

работа в рамките на срока на

приключило обучение, които

(един) екземпляр на хартиен

Възложителя за одобрение с

следните приложения, които са

- Анкетни карти и обобщена

- присъствени списъци

- Копие от размножени

събитие; 

- Снимков материал и/или

- Други приложими документи

спецификация; 

В срок от 8 (осем) работни дни

или да даде указания за тяхната

се съставя констативен протокол

подписан от оторизираните представители

Когато бъдат установени несъответствия

констатирани недостатъци, Възложителят

отстраняването им. Констатираните

който се посочва и подходящ

е възможно). 

Подписването на констативен

обучение е основание за извършване

предвиденото в Обявлението

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
представи техническо предложение

на обученията, отразяваща и

раздел. В рамките на Концепцията

програма за всяко от четирите

настаняване; условия за провеждан

работата; разпределение на отговорностите

за изпълнител, следва да подготви встъпителен

актуализиран (при необходимост) график за провеждане

всяко от четирите обучения. Възложителят

включително предложените график за провеждане

към встъпителния доклад следва да бъдат

автобиографии на лекторите (обучителите). 

следва да се представи най-късно до 15 работни

договор с Изпълнителя. Възложителят трябва да

встъпителен доклад в рамките на не повече от 10 работни

Възложителят одобрява доклада или дава срок

отстраняване на констатирани недостатъци и/или несъответствия

за изпълнител по настоящата процедура, 

срока на изпълнение на договора, чрез доклади за

които се изготвят и предават на възложителя на

хартиен и на електронен носител. Докладите

одобрение с приемо-предавателен протокол. Всеки доклад

които са предварително съгласувани с Възложителя

обобщена информация от тях; 

списъци, програма от мероприятието; 

размножени материали, предоставените на присъстващите

материал и/или видеоматериал; 

приложими документи, вкл. съгласно посоченото 

работни дни от представянето им Възложителят е длъжен

тяхната промяна. В случай, че Възложителят

протокол за качественото изпълнение на конкретната

оторизираните представители на страните по договора за общест

установени несъответствия на изпълнението с уговореното

недостатъци, Възложителят може да откаже приемането

Констатираните отклонения и недостатъци се описват

подходящ срок за отстраняването им за сметка на Изпълнителя

констативен протокол за приемане на работата, относно

за извършване на плащане към Изпълнителя

Обявлението за обществена поръчка и проекта на договор

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ Всеки 

предложение, съдържащо: - Концепция за организация

а и съобразена с информацията и изискванията

Концепцията задължително следва да бъде предложена

четирите обучения; обучителни методи; 

за провеждане на обучението; времеви график

разпределение на отговорностите и задачите между ключовите
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встъпителен доклад, в който да 

провеждане на обученията, 

Възложителят трябва да одобри 

провеждане на обучения и 

бъдат представени и 

работни дни от датата на 

трябва да се произнесе по 

работни дни. 

дава срок и указания на 

несъответствия.  

процедура, отчита извършената 

доклади за всяко проведено и 

възложителя на български език в 1 

Докладите се предават на 

Всеки доклад трябва да има 

Възложителя: 

присъстващите за дадено 

посоченото в тази Техническа 

Възложителят е длъжен да ги одобри 

Възложителят одобри документите 

на конкретната дейност, 

договора за обществена поръчка. 

уговореното или бъдат 

приемането на изработеното до 

се описват в протокол, в 

на Изпълнителя (ако това 

работата, относно изпълненото 

Изпълнителя, в съответствие с 

договор. 

Всеки участник следва да 

организация и провеждане 

изискванията в т. 2 – 3 от този 

бъде предложена: примерна 

методи; възможни места за 

график и организация на 

ключовите и неключовите 



експерти (ако е предвидено

посочени от Възложителя. 

 

ИЗИСКВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА

Дейност 1: Организация
механизми и комуникация"

Продължителност - 1,5 дни

Място на изпълнение 

предложение на участника. 

Брой участници -  до 24 

Дейност 2: Организация
наименование „Стратегии и

Продължителността - 2 

Място на изпълнение -

Брой участници - до 20 служители

 

Специализирано       обучение
синхрон с европейските ценности

Продължителността - 2 

Място на изпълнение -

Брой участници - до 20 служители

 

 

� Място на провеждане

залата следва да бъде наета

Забележка: По отношение

� Категория хотели: минимум

� Храна за участниците

паузи; Участникът, определен

осигури хранене за всички

за обядите трябва бъде

или рибно ястие; 3 -

подсигурени кафепаузи

на съответното обучение

(1 - салата; 2 - основно

минерална вода). В кафе

минерална вода, дребни

� Наем зала - първи ден

в хотела, в който са настанени

мултимедия, озвучителна

пособия 

� Оборудване – екран, мултимедия

� Регистрация на участниците

предвидено участие на неключови експерти). - Анализ

ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯТА

Организация и провеждаме на обучение на тема
комуникация" 

1,5 дни  

изпълнение - гр. София. Зала в която ще се провежда

24 души.   

Организация и провеждане на специализирано
Стратегии и практики за развитие на културното пространство

2 дни  

- извън гр. София, по предложение на участника

до 20 служители. 

       обучение       с       наименование „Законодателни
европейските ценности” 

2 дни  

- извън гр. София, по предложение на участника

до 20 служители. 

провеждане - подходяща зала в хотела, в който са настанени

бъде наета от Изпълнителя за 2 (два) дни; 

отношение изпълнението на дейност 1 – не се предвижда

хотели минимум три звезди 

участниците - закуска, два обяда, една вечеря, 

Участникът, определен за изпълнител по настоящата

за всички, включени в дискусионните форуми

трябва бъде минимум тристепенно (1 - супа или салата

 десерт; безалкохолно и/или минерална вода

кафепаузи по време на обучението (минимум 2 броя

обучение). Менюто за вечерите следва да бъде минимум

основно месно или рибно ястие; 3 - десерт

В кафе-паузата следва да са предвидени: кафе

дребни сладки и/или соленки. 

първи ден - 4 часа (след обяд); втори ден – 8 часа; Залата

който са настанени лицата от целевата група и да

озвучителна техника, компютър/лаптоп, флип- чарт

екран, мултимедия, лаптоп, флип чарт; 

участниците и лекторите в обучението 
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Анализ на рисковете, 

ОБУЧЕНИЯТА:  

на тема: „Консултативни 

провежда обучението е по 

специализирано обучение с 
културното пространство".  

участника 

Законодателни рамки и 

участника 

са настанени участниците, 

се предвижда нощувка 

вечеря, минимум две кафе 

настоящата поръчка, трябва да 

форуми участници. Менюто 

салата; 2 - основно месно 

минерална вода). Трябва да бъдат 

 2 броя за общия брой дни 

бъде минимум тристепенно 

десерт; безалкохолно и/или 

кафе, чай, безалкохолно, 

часа; Залата следва да бъде 

и да разполага с:  екран, 

чарт с маркери/пишещи 



� Пакет материали за участниците

1х24 за Дейност 4 и  по

� Нощувки за участниците

извън градовете, в които

стая за всеки участник

 

за участниците – 3 х 20 броя за участниците по

по 2 броя резерв за всяко едно от обученията

участниците– една нощувка (за участниците, които

в които се провеждат дискусионните форуми

участник, в хотел най-малко с три звезди . 
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участниците по дейност 1,2 и 3, и 

обученията; 

които са от населени места 

форуми) - в самостоятелна 


