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ДО 

Фондация „Тръст за социална алтернатива” 

гр. София, 

бул. „Патриарх Евтимий“ № 64 

 

О Ф Е Р Т А 

 

 

ОТ:   

(наименование на кандидата) 

 

за участие в процедура „Избор с публична обява“ за определяне на изпълнител с предмет: 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ПО ПРОЕКТ „ПЪРВИ 

СТЪПКИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“, ФИНАНСИРАН ОТ ФИНАНСОВИЯ 

МЕХАНИЗЪМ НА ЕИП В РАМКИТЕ НА ПРОГРАМА ЗА МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ, 

КОЙТО ВКЛЮЧВА ПРИНОСА НА ИСЛАНДИЯ, ЛИХТЕНЩАЙН И НОРВЕГИЯ ЗА 

НАСЪРЧАВАНЕ НА УСТОЙЧИВА И КАЧЕСТВЕНА ЗАЕТОСТ И НАМАЛЯВАНЕ НА 

СОЦИАЛНИТЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ НЕРАВЕНСТВА СРЕД МЛАДЕЖИТЕ В 

ЕВРОПА, КАТО СЕ СТРЕМИ ДА ДОПРИНЕСЕ ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА ЗЕЛЕНА, 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНА И ПРИОБЩАВАЩА ЕВРОПА С НОМЕР НА ДОГОВОР № 

2017-1-027 С 2 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: 

 

Обособена позиция 1: 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ОБЛАСТ ВАРНА 

 

Обособена позиция 2: 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ОБЛАСТИТЕ 

ПЛОВДИВ, ПАЗАРДЖИК И СТАРА ЗАГОРА   

 

с адрес: гр.  ул.   , № , 

тел.: , факс:   , e-mail:      

ЕИК /Булстат:   , 

представлявано от ………………………………………………………………… 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

С настоящото Ви представям оферта за участие в обявената от Вас процедура „Избор с 

публична обява“ за определяне на изпълнител с предмет: ПРОВЕЖДАНЕ НА 

ОБУЧЕНИЯ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ПО ПРОЕКТ „ПЪРВИ СТЪПКИ ЗА 

ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“, ФИНАНСИРАН ОТ ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ 

НА ЕИП В РАМКИТЕ НА ПРОГРАМА ЗА МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ, КОЙТО ВКЛЮЧВА 

ПРИНОСА НА ИСЛАНДИЯ, ЛИХТЕНЩАЙН И НОРВЕГИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА 

УСТОЙЧИВА И КАЧЕСТВЕНА ЗАЕТОСТ И НАМАЛЯВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ И 

ИКОНОМИЧЕСКИ НЕРАВЕНСТВА СРЕД МЛАДЕЖИТЕ В ЕВРОПА, КАТО СЕ 

СТРЕМИ ДА ДОПРИНЕСЕ ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА ЗЕЛЕНА, 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНА И ПРИОБЩАВАЩА ЕВРОПА С НОМЕР НА ДОГОВОР № 

2017-1-027 С 2 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 

 

За Обособена позиция ...................................................................................................(моля,  

отбележете за коя обособена позиция подавате оферта) 
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Декларирам, че съм разгледал документацията за участие и съм запознат с указанията и 

условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласен съм с поставените от Вас условия и ги 

приемам без възражения. 

Запознат съм и приемам условията на проекта на договора. Ако бъда определен за 

изпълнител, ще сключа договор в срок от един месец от датата на обявяване на резултатите 

от процедурата по избор. 

Заявявам,       че        при        изпълнение        на        обекта        на        процедурата 

  подизпълнители. 

ще ползвам/няма да ползваме. 

Заявявам, че в случай на ползване на подизпълнители ще предоставя информация и 

подписани договори с тях в срок до 40 работни дни от датата на сключване на договор за 

изпълнение между фондация „Тръст за социална алтернатива“ и нашата фирма. 

Предлагам срокът за изпълнение на предмета на поканата да е съгласно условията на 

техническата спецификация до 30.04.2023 г. 

Декларирам, че представената оферта е валидна 120 дни от крайният срок за подаване 

на оферти. 

 

 

1. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за обособена позиция......................................... 

С настоящето правя следните обвързващи предложения за изпълнение на предмета на 

обявата:  

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ПО ПРОЕКТ 

„ПЪРВИ СТЪПКИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“, ФИНАНСИРАН ОТ 

ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕИП В РАМКИТЕ НА ПРОГРАМА ЗА 

МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ, КОЙТО ВКЛЮЧВА ПРИНОСА НА ИСЛАНДИЯ, 

ЛИХТЕНЩАЙН И НОРВЕГИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА УСТОЙЧИВА И 

КАЧЕСТВЕНА ЗАЕТОСТ И НАМАЛЯВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ 

НЕРАВЕНСТВА СРЕД МЛАДЕЖИТЕ В ЕВРОПА, КАТО СЕ СТРЕМИ ДА 

ДОПРИНЕСЕ ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА ЗЕЛЕНА, КОНКУРЕНТОСПОСОБНА И 

ПРИОБЩАВАЩА ЕВРОПА С НОМЕР НА ДОГОВОР № 2017-1-027 С 2 ОБОСОБЕНИ 

ПОЗИЦИИ 

• В случай, че бъдем избрани за изпълнител в рамките на договора ще  бъдат 

идентифицирани  и фиксирани конкретни дати за провеждане на 

обучението, както и място в района на ...........................................(попълва 

се областта, според обособената позиция за която се кандидатства), 

като ще уведомим Възложителя минимум 10 работни  дни преди 

провеждането на всяко обучение. 

• В рамките на договора ще проведем обучения по предприемачество за 15 

младежи от целевата група на проекта в периода септември 2022 – април 

2023. 

• В рамките на предварителния етап ще идентифицираме и подберем 

младежи от целевите групи, които имат идеи за собствен бизнес и 

желание да развиват такъв. Процесът на подбор ще бъде съгласуван с 

Възложителя. 

 

За изпълнение на услугите ще  осигурим помещения с подходяща техническа база и 

оборудване. Обученията ще бъдат проведени от сертифицирани преподаватели по 

предварително договорена учебна програма. Минималната продължителност на обученията 

ще бъде 14 сесии. Ще бъдат осигурени учебни материали за всеки един обучен. По време на 

всеки курс ще се поддържат присъствени списъци, анкетни карти и снимков материал. При  

предоставяне на цялата услуга ще бъде предоставен общ списък на обучените участници.  
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Примерните теми, по които ще бъдат разработени в програмите на обученията: 

• Типове бизнеси, развитие на бизнес идея; 

• Видове проучвания; 

• Развиване на бизнес план; 

• Финансово планиране и основни финансови процеси; 

• Документи и процедури за стартиране на бизнес; 

• Основни правни въпроси при управление на малък бизнес; 

• Маркетинг; 

• Дигитален маркетинг; 

• Източници на финансиране; 

• Човешки ресурси.  

 

Всяко обучение ще завършва с крайно оценяване на знанията на обучените и с издаден 

сертификат за преминат курс на обучение на тези от младежите, които успешно са  преминали 

през курса на обучението. 

 

 

2. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за обособена позиция.................................. 

 

Предлагам да изпълня услугите, предмет на обявата при цена за обучение на 1 

лице в размер на .................................................. лв. без ДДС. 

 

Общата крайна цена за изпълнение на поръчката без ДДС възлиза на: 

 

Цифром: Словом: _ 

(посочва се цифром и словом крайната стойност без ДДС) 

 

Общата крайна цена за изпълнение на поръчката с ДДС възлиза на: 

 

Цифром: Словом:  

(посочва се цифром и словом крайната стойност с ДДС) 

 

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, 

важи сумата, написана с думи. 

Предложената цена включва всички разходи за изпълнение на услугите, предмет на 

настоящия договор. 

 

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи: 

 

1. Списък на изпълнените услуги (свободен текст), които са еднакви или сходни с 

предмета на поръчката за последните 3 години от датата на подаване на офертата в 

зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си, 

включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро 

изпълнение; 

2. Списък с предлаганите експерти, които ще участват в изпълнение на процедурата, 

съдържаща информация за опита им. 

3. Методика за организация и провеждане на обученията. 

 

 

 

 

ДАТА: г. ПОДПИС:   
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(име и фамилия) 
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