
 
 

 

 
Проектът се финансира в рамките на договор № 812108-64 от 09.10.2020 г.., по процедура BG65AMNP001-2.007 с 

наименование „Толерантно общество – основа за интеграция на граждани на трети държави“,  
по Фонд „Убежище, миграция и интеграция” 2014-2020 

 
Позиция 2. Експерт – организатор спортни събития 
 
Квалификация и умения 

Придобита образователна степен „доктор“ в сферата на физическото възпитание и 
спорта; Отлични организационни и комуникационни умения и компетенции; Умения за 
работа с различни целеви групи, най-вече млади хора. 

Общ професионален опит 
Минимум 5 години професионален опит в сферата на физическото възпитание и 

спорта. 

Специфичен професионален опит 
Опит в организирането на спортни събития и прояви (най-малко 4 събития); Широк 

кръг от контакти в различни сфери на спорта. 

 
 
 

Основни дейности на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
 
1. Организира, съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, провеждането на общо 14 еднодневни 
културно-развлекателни спортни мероприятия, насочени към ГТС за 700 лица. (например: 
футболни, баскетболни, волейболни мачове, спортни състезателни игри и др.) в 
регистрационно-приемателните и временните центрове за настаняване - гр. Харманли, кв. 
„Овча купел”, кв. „Враждебна”, кв. „Военна рампа” /за около 50 участника всяко/: 

- Обособява отбори, ако това е необходимо (съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ)  

- Провежда подробен инструктаж на участниците преди мероприятието; 

- Координира цялостното гладко протичане на събитията; 

- Участва в работни срещи на екипа по проекта по покана на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

2. Изготвя заключителен доклад; 

 

Максимално възнаграждение в лева до 12 000 лв. 
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