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ДО 

…………………………………… 

…………………………………… 

 

 

П О К А Н А 

 

за подаване на оферта за извършване на обучение за изпълнение на Поддейност 1.1. Обучения 

за повишаване на квалификацията и компетентностите на учителите и на преподавателите по 

професионална подготовка, включително теоретично и практическо обучение  

по Проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“, 

финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-

2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни 

фондове 

 

 

УВАЖАЕМА/УВАЖАЕМИ …………………………………………………, 

 

Отправяме към Вас покана за подаване на оферта за извършване на обучение за 

повишаване на квалификацията и компетентностите на учителите по професионална 

подготовка от ПГМЕТ – гр. Плевен на тема „Нови техники и технологии“. 

Обучението е със следните параметри: 

1. Обучение на група от 8 бр. учители по професионална подготовка.  

2. Място на провеждане на обучението: гр. Плевен – ПГМЕТ – 2 дни и ………………… 

/партниращо предприятие/ – 1 ден. 

3. Време на провеждане на обучението: 24 академични часа, (3 дни), от които поне 8 ч. 

за практическо обучение в партниращото предприятие, в периода 16.10.2021 г. – 18.10.2021 г. 

4. Дейността по обучение – осигуряване на лектор е ангажимент на …………………. 

/обучителна организация, фирма - партньор/. 
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5. От необходимите за осъществяване на обучението логистични дейности, включващи 

организирането на кафе-паузи; зареждане на залата с минерална вода; осигуряване на обедни 

хранения; осигуряване на материали за обучението, ПГМЕТ – гр. Плевен има ангажимент по 

осигуряване на следното: 

 

 

6. …………………………. /обучителна организация, фирма - партньор/ осигурява: 

 

7. Моля да осигурите лектор – служител от ……………….., с приложено CV  за 

изпълнение на Поддейност 1.1. „Обучения за повишаване на квалификацията и 

компетентностите на учителите и на преподавателите по професионална подготовка, 

включително теоретично и практическо обучение“ по Проект BG05M2OP001-2.014-0001 

„Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез 

Европейските структурни и инвестиционни фондове.  

8. В резултат на обучението всеки учител трябва да придобие компетентност за 

използване на нова техника и технологии по съответните професионални направления за 

Осигуряване на зала Зала за 9 човека за период от 2 дни /1 лектор/ 

Кафе пауза: 6 бр.  

 

Зареждане на залата с минерална вода 6 зареждания – общо 54 бр.  

Обяд 3 обяда – общо 27 бр. - кетъринг 

 

Специфични изисквания към залата и 

оборудването 

Оборудвана с бяла дъска, работно място за всеки 

участник, мултимедия, лаптоп, флипчарт, 

материали. 

 

Осигуряване на зала Зала за 9 човека за период от 1 ден 

Практическа част на обучението За 8 човека за 1 ден. 
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училището с цел адаптиране на обучението в училище към нуждите на индустрията от 

квалифицирани кадри по професии, ключови за икономиката на страната. 

8. На участниците с придобита компетентност в резултат на обучението се издават 

удостоверения за проведено обучение на учителя за повишаване на квалификацията и 

компетентностите (по образец). 

 

 

 

 

 

инж. Цветелина Стойкова       /П/ 

Директор на  ПГМЕТ 

гр. Плевен 
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