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ПОКАНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ 
НА ОБУЧЕНИЕ - ТРЕНИРОВЪЧЕН КУРС ПО ПРОЕКТ 

„БИОПРОСПЕКТ“, ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА „БАЛКАНИ-
СРЕДИЗЕМНО МОРЕ 2014-2020 г.“ 

Агробиоинститутът /АБИ/, ССА е партньор по проект „Консервиране и 
устойчива капитализация на биологичното разнообразие в залесени 
територии (БИОПРОСПЕКТ), финансиран по програма ИНТЕРРЕГ „Балкани-
Средиземно море 2014 – 2021 г. (“Conservation and sustainable capitalization 
of biodiversity in forested areas (BIOPROSPECT)”, Contract no. 
BMP1/Z1/2336/2017, 20.10.2017; Programme INTERREG V-B "Balkan-
Mediterranean 2014-2020"). За изпълнение на специфични дейности по 
проекта, АБИ отправя покана до заинтересованите страни да представят 
оферти за организиране на обучение и тренировъчен курс за съвременни 
подходи за устойчиво използване на биоразнообразието в горските 
области и екосистемна свързаност, планирано в рамките на Работен пакет 
5 (WP5) на проекта.  Организацията на тренировъчния курс включва:  
1. Организиране на провеждането на курса съгласно приложената 
програма на 13 и 14 март, 2020 г., в залата и лабораторния комплекс на 
Агробиоинститута, включително: 
- организиране на общо 2 броя “кафе паузи“, по една на 13 и 14 март за 30 
участници 
- организиране на „коктейл с хапки и пакет напитки“ в края на първия ден 
на курса на 13 март, за 30 участници 
-  30 броя „пакет конферентни материали“ за провеждане на курса 
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2. Транспорт и настаняване на участници в курса 
- транспорт на 7 участници в курса от гр. Велинград до гр. София (на 13 март) 
и обратно от гр. София до гр. Велинград (на 14 март), и транспорт от хотела 
до Агробиоинститута на 14 март 
3. Еднократно заплащане от АБИ на разходите по дейностите по т.1. и т.2, 
до 3 седмици след провеждане на курса и представяне на фактура за 
разходите от изпълнителя.  

Срок за предоставяне на оферти: до 16:00 ч. на 06.03.2020 г.  

Офертите следва да съдържат:  
- обща цена за извършване на дейностите по т.1 и т.2,  
- информация, брошури или други материали показващи че организацията 
подала офертата организира събития в страната  

Оферти да бъдат подадени на хартиен носител в запечатан плик на адреса 
на АБИ (отдел Счетоводство, Агробиоинститут, бул. Драган Цанков 8, 
София, 1164). Върху плика да бъде посочена организацията подаваща 
офертата. В офертата да бъде посочен адрес, е-майл, телефон и лице за 
кореспонденция.  

Всички подадени оферти ще бъдат отворени в залата на АБИ, в 11:00 на 
09.10.2018 г. Подалите оферти ще бъдат информирани по телефон или е-
майл относно резултатите от оценката на офертите. 

За въпроси и допълнителна информация – проф. Иван Атанасов 
(Агробиоинститут, 02/9635407, abi@abi.bg ). 
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