
  

  

Проектът се финансира от Европейския фонд за рибарство и Република България. 

Този документ е създаден в рамките на проект „Дунав вечната река”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма за развитие на сектор 

„Рибарство” на Република България за периода 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за рибарство. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от Фондация „Международен съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни изкуства – България /ЦИОФФ - България/” и 

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган” 
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Приложение № 1  

 

МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ  

ЗА експертите  

 Изпълнителят следва да осигури екип от квалифицирани експерти пряко ангажирани с 

изпълнението на финансираните дейности –  

- хореограф, който ще участва в поставянето и разучаването на различни танци;  

- творчески ръководител, който ще прави подбора на децата и ще организира провеждането на 

репетициите; 

- музикален ръководител – подбор на музика и песни, които ще се заучават и изпълняват; 

- музикант – ще участва в репетициите; 

- вокален ръководител – подбор на песни и работа с децата от школата по пеене;  

- корепетитор – водене на репетиции; 

- озвучител – озвучаване на двата концерта; 

- организатор рекламна дейност – разпространяване на рекламните материали – тениски, 

тефтери, плакати и др.; 

- организатор кетъринг – организиране на кетъринга за пленера и концертите; 

- организатор пленер – набиране на деца, които ще участват в пленера, рисуване, изработване на 

картини, обособяване на детски фонд и галерия; 

- жури – ще участват в концертната част. 

 

 

 

Хореограф – висше образование, магистърска степен, специалност: хореография и режисура, 

минимум 5 години опит в областта; 

Ангажираност – 300 часа. 

 

Творчески ръководител – висше образование, Магистър начална педагогика, минимум 5 

години опит в областта; 

Ангажираност – 415 часа. 

 

Музикален ръководител – висше образование, степен Бакалавър, специалност-музикална 

педагогика; минимум 3 години опит в областта; 

Ангажираност – 415 часа. 

 

Музикант – висше образование, степен Бакалавър, специалност-музикална педагогика; 

минимум 5 години опит в областта; 

Ангажираност – 300 часа. 
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Вокален ръководител – магистър ”Педагогика и мениджмънт в образованието”, Бакалавър 

”Музикална педагогика”, минимум 5 години опит в областта; 

Ангажираност – 415 часа. 

 

Корепетитор – висше образование, степен Бакалавър, специалност-музикална педагогика; 

минимум 5 години опит в областта; 

Ангажираност – 415 часа. 

 

Озвучител – специалист, работил в културни институции, с опит в озвучаването, минимум 5 

години опит в областта; 

Ангажираност – 48 часа. 

 

Организатор рекламна дейност-лепене на плакати, раздаване на брошури, химикали и др. – 

вишист Магистър – Корпоративен маркетинг, минимум 2 години опит в областта; 

Ангажираност – 48 часа. 

 

Организатор кетъринг на концерта и пленера, минимум 5 години опит в областта; 

Ангажираност – 48 часа. 

 

Организатор пленер по изобразителното изкуство – Магистър „Педагогика , живопис, 

естетика”, минимум 5 години опит в областта; 

Ангажираност – 300 часа. 

 

Жури – председател - Магистър музикална академия с виола, специализация-камерна 

музика, минимум 5 години опит в областта; 

Ангажираност – 1 ден. 

  

Жури – член - Магистър по история, специализация естетика, минимум 5 години опит в 

областта; 

Ангажираност – 1 ден. 

 

Жури - член - Магистър мениджър, минимум 3 години опит в областта. 

Ангажираност – 1 ден. 

 
 




