
 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Областна администрация 

Габрово 

 

 

ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ИНДИКАТИВНИ ОФЕРТИ 

ПО  ПРОЦЕДУРА ПО ОПАК 

 

Областна администрация Габрово ще кандидатства с проектно предложение  по процедурата 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма 

„Административен капацитет”, Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, 

подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна 

линия BG051PO002/12/2.2-08. 

Проектът е насочен към повишаване на квалификацията на служителите в областната 

администрация  чрез обучение в страната. 

Едно от изискванията на Управляващия орган на ОПАК е бюджетът на проектното 

предложение да бъде базиран на две индикативни ценови оферти за всяка от дейностите. В 

тази връзка, очакваме да ни предоставите оферта за следната  дейност: Две групови 

модулни обучения на служители от Областна администрация Габрово. 

Темите на обучението трябва да включват: създаване и работа в екип, мотивиране на 

членовете на екипа, управление и решаване на конфликти, екипна съвместимост, лидерски 

умения, водене на работни срещи и съвещания, презентационни умения, управление на 

времето и стреса и др. Необходимо е да бъде използван интерактивен подход и разнообразни 

методи на обучение: ролеви игри, симулации, работа в малки групи, анализ на казуси и др. 

Изпълнителят трябва да организира и проведе две изнесени тридневни обучения за група от 

25-30 служители с място на провеждане: хотел, категория 4 звезди, извън територията на 

област Габрово, като за всеки модул: 

- разработи обучителна програма и осигури лектори; 

- предостави комплекти с обучителни и помощни материали за всички участници. 

Комплектите следва да включват минимум: папка, ноут-пад, химикал, както и 

презентациите, които ще бъдат представени по време на обучението;  

- осигури зала и техническо оборудване за провеждане на обучението; 

- организира регистрация на участниците в обучението;  

- организира и поеме разходите за транспорт на обучаваните до и от населеното място, 

в което ще се проведе обучението;  

- поеме разходите, свързани с престоя на обучаваните в хотела (2 нощувки) и храненето 

(4 кафе-паузи, 3 закуски, 3 обяда и 2 вечери).  

 

Тъй като крайният срок за представяне на проектните предложения е 22.11.2012 г. очакваме 

да ни изпратите индикативната си ценова оферта не по-късно от 05.11.2012 г. 

(понелник) по факс на номер 066/810 640 или сканираната оферта с подпис и печат на 

електронна поща: opac_gabrovo@gb.government.bg  

 

Важно! Индикативната цена на услугата трябва да бъде посочена на участник в български 

лева (BGN) и като обща стойност (с и без ДДС)!  

 

Информация относно отворената процедура е публикувана на интернет страницата на 

Оперативна програма „Административен капацитет” – www.opac.government.bg   

http://www.opac.government.bg/

