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Информация за предложението: 
Подадено: 30.09.2019 г. 
Период на изпълнение: след 01.01.2020 г. 
Цел на предложението: платено обучение на педагогически специалисти по вписана в 

Информационния регистър за одобрени програми за повишаване на квалификацията на 

педагогическите специалисти на Министерство на образованието и науката програма 

„Методи за преподаване на гражданско образование в XI и XII клас“. 

Условия за провеждане: обучението е двудневно, максимален брой обучение в рамките на 

едно обучение – 25 души. 
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Информация за фондация „Софийска платформа“ 

Фондация „Софийска платформа“ e неправителствена организация, регистрирана в 

обществен интерес, която работи за укрепване на демократичната политическа култура чрез 

гражданско образование и диалог. Организацията се застъпва активно и за политика на 

спомняне и справяне с комунистическото минало с методи на исторически диалог и 

образование. 

Наред с други свои дейности/проекти, в периода 2017-2019 г. организацията 

изпълнява с институционалната подкрепа на Министерство на образованието и науката 

(МОН) проекта „Гражданско образование в действие“. Проектът включва апробация на 

предварителните учебни програми по „Гражданско образование“ за XI и XII клас в рамките 

на две години (2018-2019 г.).  

Наред с тестването на учебните програми в рамките на проекта фондация „Софийска 

платформа“ вписа през 2018 г. в МОН програмата за повишаване на квалификацията на 

педагогически специалисти -  „Методи за преподаване на гражданско образование в XI и XII 

клас“ (Програмата).1 Фондация „Софийска платформа“ притежава сертификат за 

съответствие със Система за управление на качеството, съгласно ISO 9001:2015.2 

Към месец септември 2019 г. организацията е провела над 10 безплатни обучения по 

посочената Програма в 8 града: Благоевград, Велико Търново, Враца, Плевен, Пловдив, 

София, Монтана, Кърджали, в които над 200 учители са получили квалификационен 

кредит. 

За провеждането на тези повече от 10 безплатни обучения фондация „Софийска 

платформа“ успешно си партнира с Регионалните управления на образованието (РУО) в 

градовете Благоевград, Велико Търново, Враца, Плевен, Пловдив, София, Монтана, 

Кърджали, а така също и редица училища. 

                                                           

1 Програмата е вписана в Информационния регистър на МОН със заповед № РД09-1134/04.07.2018 г. на 
заместник-министъра на образованието и науката.  
2 Сертификат № 678-2349-К/11.04.2018 г., издаден от „Ай Кю Серт“ ЕООД.  
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За провеждането на обученията по Програмата организацията разчита на утвърдени 

специалисти – вж. по-долу в настоящото предложение/оферта кратки резюмета на тези 

специалисти. 

Считано от 01.01.2020 г. фондация „Софийска платформа“ ще продължи да провежда 

обучения по споменатата Програма, но вече в платена форма. Ето защо, по-долу, на стр. 5, 

можете да видите нашето ценово предложение към Вас за провеждането на обучение/я по 

Програмата. 

Информация за екипа, който ще провежда обучението/ята по Програмата 

Обучители (в азбучен ред) 

Бистра Стоименова е специалист по методика на обучението по история и френски 

език. Като преподавател в Департамент за информация и усъвършенстване на учители 

(ДИУУ) към Софийския университет (СУ) „Св. Кл. Охридски“ разработва и провежда 

обучителни програми за продължаваща квалификация. Автор е на различни учебни 

помагала, учебници и научни публикации по проблемите на образованието. Бистра е 

председател е на Сдружението на преподавателите по история в България и е главен 

редактор на списанието „Диалогът в историята“.  

Виолета Стойчева е преподавател „Въвеждаща и продължаваща квалификация” и 

„Нова и най-нова история на България” във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и 

Методий“. Научните ѝ интереси включват методология на историята, дидактика и методика 

на историята, устна история, гражданско образование, мултикултурно образование, 

образование за възрастни. 

Евелина Иванова-Варджийска е преподавател по философия и методика в 

Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. Завършила е философия и немски език в 

СУ „Св. Климент Охридски”, където през 2014 г. защитава докторска дисертация. 

Специализирала е философия за деца в Австрия и Германия. Сертифициран фасилитатор е 

на Сократически философски диалози. Има разнообразен опит в педагогика на 

преживяването и обучението за възрастни – обучения по меки умения, критично и 

творческо мислене, проектен мениджмънт, права на хората с увреждания, качество на 

социалната работа, обучения за обучители. 

Мариана Асенова е журналист, продуцент, мениджър в областта на културата, 

образованието и информационните технологии. Завършила е българска филология, 

специализирала е международни новини в „Агенция Ройтерс“, автор и сценарист на 10 

документални филма. Водила е ИТ страницата на в. „Дневник“, публикувала е в „Капитал“ и 

„Капитал Лайт“. Мариана е основател на фондация „Нова култура" и съорганизатор на 

ежегодния фестивал на спомените “Goatmilk” / „Козе мляко“ в Горна Бела Речка. 
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Марияна Георгиева е психолог, образователен експерт, докторант по педагогическа 

и възрастова психология на Великотърновския университет и докторант на университета 

„Стефан Цвайг” в Залцбург. Има опит в образователната система на 15 държави. 

Светлана Михайлова е преподавател по история, гражданско образование и 

предмети от философски цикъл. Завършила е История в СУ „Св. Кл. Охридски“. Работи като 

експерт в звено „Облачни услуги и обучения за учители“ в „Център за творческо обучение“. 

Светлана е и сертифициран учител за Google Educator и Google Trainer и има допълнителна 

квалификация от обучение за преподаватели в Колумбийския университет, Ню Йорк. 

Участва в разработването и осъществяването на проекти в сферите на образованието и 

младежката активност и работи като консултант в областта на образованието. Има 

международен опит като преподавател и обучител в Италия, Германия и Сърбия.  

Христо Панчугов е завършил политология в СУ „Св. Климент Охридски”; магистър по 

политически науки от Централноевропейски университет, Будапеща. Христо преподава в 

департамент „Политически науки“ в Нов български университет. Основните му 

изследователски интереси са в областта на: политически партии; европейски институции; 

външна политика и международни отношения. 

Организатори 

Луиза Славкова е основател на фондация „Софийска платформа“. Тя има богат опит 

в сферата на гражданското образование. Била е също политически съветник на служебния 

министър на околната среда на България (2013 г.) и съветник на бившия министър на 

външните работи Николай Младенов (2010 - 2013 г.). Работила е също така с Германската 

федерална агенция за гражданско образование. 

Борислав Димитров (Пенков) е юрист, има дълъг опит в правозащитната сфера. 

Преди да се присъедини към екипа на фондация „Софийска платформа“ работи като правен 

експерт и координатор проекти в други неправителствени организации по теми като права 

на жените, етническите и религиозните малцинства, бежанците и мигрантите, ЛГБТИ 

общността; свобода от дискриминация; свобода на изразяване; проблеми на съдебната 

система и др. 

Мила Венова е завършила европеистика в СУ „Св. Климент Охридски“. Преди да 

стане част от екипа на фондация „Софийска платформа“ Мила подпомага дейността на 

офиса на Европейския съвет за външна политика в София. Активен член е на Младежки екип 

„Европа“ от 2016 г., като е представяла Европейския съюз пред ученици от над 15 училища 

в страната и в чужбина. 
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Предложение/оферта за двудневно обучение по Програмата за до 25 души 

№ Категория Единица Брой Цена/бр. Общо 

1. Хонорари, организация     

1.1. Хонорари – 2 обучители раб. ден 2х2=4 215.00 лв.3 860.00 лв. 

1.2. Организация – 2 служители раб. ден 2х2=4 85.00 лв.4 340.00 лв. 

2. Настаняване и транспорт     

2.1. Настаняване – 2 обучители стая 2 80.00 лв. 160.00 лв. 

2.2. Настаняване – 2 служители стая 2 0.00 лв. 0.00 лв. 

2.3. Храна – 4 човека хранене, 1 бр. 4х3=12 10.00 лв. 120.00 лв. 

2.4. Транспорт – 2 обучители обучение 1 100.00 лв. 100.00 лв. 

2.5. Транспорт – 2 служители обучение 1 50.00 лв. 50.00 лв. 

3. Провеждане на обучения     

3.1. Кафе пауза брой паузи 3 20.00 лв. 60.00 лв. 

3.2. Печат материали обучение 1 50.00 лв. 50.00 лв. 

3.3. Наем зала5 ден 2 120.00 лв. 240.00 лв. 

3.4. Административни разходи обучение 1 150.00 лв. 150.00 лв. 

-- Общо с разход за наем зала -- -- -- 2130.00 лв. 

-- 
Общо без наем зала/с Ваша 

зала 
-- -- -- 1890.00 лв. 

-- Цена на човек/участник с 
разход за наем зала (при 25 

участници) 

-- -- -- 85.20 лв. 

-- Цена на човек/участник без 
наем зала/с Ваша зала (при 

25 участници) 

-- -- -- 75.60 лв. 

 

Посочените цени са с ДДС. 

 

С уважение, 

 

 

 

Луиза Славкова, изпълнителен директор 

                                                           

3 Посочената цена представлява общ разход за работодателя – фондация „Софийска платформа“. 
4 Ibid. 
5 Този разход би могъл да отпадне, в случай че ни бъде предоставена безвъзмездно зала в населеното място 
– например, в някоя от училищата на неговата територия. 
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