
Основни дейности

Възнаграждение 

лв./час

За минимално ниво 

на възнаграждение:

Средно образование и минимум 3 години 

релевантен опит или висше образование и 

минимум 6 месеца релевантен опит  - 

управление на проекти, организаторски 

опит и др. 8,70

За средно ниво на 

възнаграждение:

Средно образование и 5 години 

релевантен опит или висше образование и 

3 години релевантен опит  - управление на 

проекти, организаторски опит и др. 12,00

За максимално ниво 

на възнаграждение:

Висше образование и над 5 години 

релевантен опит  - управление на проекти, 

организаторски опит и др. 19,40

За минимално ниво 

на възнаграждение:

Релевантно средно, средно-специално 

/езикови и професионални гимназии, 

филологии, педагогика и др./ образование 10,50

За средно ниво на 

възнаграждение:

Релевантно средно, средно-специално 

образование и 2 години практически опит 

или релевантно висше образование 

/езикови и професионални гимназии, 

филологии, педагогика и др./ 14,00

За максимално ниво 

на възнаграждение:

Релевантно средно, средно-специално и 

над 5 години практически опит или 

релевантно висше образование и над 2 

години /езикови и професионални 

гимназии, филологии, педагогика и др./  20,00

За минимално ниво 

на възнаграждение:

Релевантно висше образование 

/бакалавър, магистър/ или средно, средно-

специално и минимум 1 годиниа 

релевантен практически опит. 6,50

За средно ниво на 

възнаграждение:

Релевантно висше образование 

/бакалавър, магистър/ и  6 месеца опит 

или средно, средно-специално и 3 години 

релевантен практически опит. 12,00

За максимално ниво 

на възнаграждение:

Релевантно висше образование 

/бакалавър, магистър/ и над 1 година 

релевантен  опит или средно, средно-

специално и над 5 години релевантен 

практически опит. Както и всякави 

допълнителни специализации, 

сертификати и др.                     15,50

За минимално ниво 

на възнаграждение:

Висше  образование в конкретната 

експертна област /бакалавър, магистър, 

доктор/ и  минимум 2 години релевантен 

опит. 13,50

За средно ниво на 

възнаграждение:

висше  образование в конкретната 

експертна област /бакалавър, магистър, 

доктор/ и  4 години релевантен опит. 15,50

За максимално ниво 

на възнаграждение:

Висше  образование в конкретната 

експертна област /бакалавър, магистър, 

доктор/ и над 6 години релевантен опит. 

Както и всякави допълнителни 

специализации, сертификати и др.    21,50

Изисквания за заемане на длъжността

Консултант - предоставяне на компетентен съвет, актуална

информация, споделяне на опит, знания и умения, спрямо

конкретните потребности на индивиди от целевата група за

определена област / бизнес стратегия, продажби, маркетинг,

финансово управление и контрол, мениджмънт, човешки

ресурси, информационни технологии, психологическа,

социална, правна, образователна и др./. Консултантите

могат да подпомагат чрез идентифициране, варианти на

действие, препоръки. Взаимодействат с целевата група

спрямо конкретните нужди.

Функционален Експерт/Организатор по изпълнение на

основни дейности по проект - мероприятие, 

обучение/семинар/ или социално събитие и др. - свързващо

звено, което координира ежедневни дейности с цел

удовлетвореност на целевата група и органа по управление

на проекта и всички други заинтересовани страни.

Осъществява връзка с доставчици на различни продукти,

услуги, изпълнители, външни консултанти, експерти,

обучители, приложни специалисти и др. Носи цялостна

отговорност за планирането, координирането, оперативното

изпълнение и гладкото протичане на основните дейности на

проекта. 

Обучител приложни / професионални дейности -

отговаря за осъществяване и провеждане на обучения и

прилагане на образователни програми в определена

професионална област, обучение на работното място и

ориентация на хора от целевата група. Структурата,

преподаването и формата на обучението са спрямо

конкретната област на познание/експертиза. Съблюдава за

ефективността на програмите и действа самостоятелно или

в екип. Обучението би могло да бъде в области като

фризьорство, козметика, хранително вкусова промишленост,

шивачество, ресторантьорство и хотелиерство,

строителство,  търговия, социални дейности и други.

Обучители ключови компетенции - отговаря за

осъществяване и провеждане на обучения и прилагане на

образователни програми за определени ключови

компетенции, обучение на работното място и ориентация на

хора от целевата група. Структурата, преподаването и

формата на обучението са спрямо конкретна област на

познание/експертиза. Съблюдава се за ефективността на

програмите и се действа самостоятелно или в екип

Обученията могат да бъдат в сферата на компютърните

технологии, чужди езици, мотивационни техники и други

спрямо проектните цели.


