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Национална школа по мениджмънт (НШМ), на основание Договор № 682/19.12.2016 

г. с Института за следдипломна квалификация при УНСС за провеждане на образователни 

курсове за  повишаване на квалификацията на педагогически специалисти и съдействието 

на Асоциацията на българските учители по физическо възпитание и спорт /АБУФВС/ 

организира обучителен семинар на тема „Ключови умения за ефективна екипна работа по 

учебния предмет – Физическо възпитание и спорт”. Събитието ще се проведе от 2 до 4 

декември /петък,събота и неделя/  2022 г. в град Разлог, хотел „3 планини”. 
 

Участниците в семинара ще получат сертификат за 1 квалификационен кредит от 

ИСК при УНСС, като част от продължаваща квалификация, определена с Наредба № 15 от 

01.09.2016 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти. 

 

Презентатор и обучител: Национална школа по мениджмънт 

 

Организатор: Национал турс ЕООД 

За включването в семинара моля попълнете формуляра с Вашата заявка.  

Моля, в срок до 16.11.2022 г. да попълните регистрационната форма ТУК. - 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1mz62HyFf2r8eXbjaZvEpnotIiNKB8fyvw1w

cIcQN2T7juw/viewform?usp=sf_link 

ВАЖНО: След попълване на заявката на посочения от Вас e-mail, ще получите 

договор и проформа за плащане /в основание за плащане задължително впишете номера 

на проформата/. 

В регистрационната форма моля впишете внимателно всички необходими данни за 

издаване на  удостоверение за кредит. УНСС не носи отговорност за грешно изписани 

данни във формуляра. 

 

 

 

За въпроси и уточнения по логистиката на семинара: 

,,Национал турс" ЕООД,  тел.: 0889 11 50 51 – Нели Борисова  

Е-mail: seminarintours@gmail.com  

 

 

Приложение: Програма на събитието 

      

 

 

 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА НШМ:  

                

Йонко Бушняшки 
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П Р О Г Р А М А 

за провеждане на обучителен семинар на тема „Ключови умения за ефективна екипна 

работа по учебния предмет – Физическо възпитание и спорт” 

2-4 декември 2022 г., хотел „ 3 планини ”, гр. Разлог 

 

02.12.2022 г. петък 

 

9.00 ч.  Час на отпътуване с организиран транспорт от Храм-паметник 

„Свети Александър Невски“ от към ул. Оборище – гр. София  

11.00 ч.      Пристигане и настаняване 

12.30 ч.   Обяд 

14.30 - 18.00 ч. Обучение 

19.30 ч.  Вечеря 

 

03.12.2022 г. събота 

8.00 – 9.00 ч.  Закуска 

9.00 – 12.00 ч.  Обучение 

12.30 ч. – 14.30 ч.      Обяд 

15.00 ч. – 19.00 ч.  Обучение 

19.30 ч.   Вечеря 

 

04.12.2022 г. неделя 

 

8.00 – 9.00 ч.  Закуска 

9.00 – 12.00 ч.  Обучение 

12.30 ч.   Отпътуване 

 

Такса за участие: 325 лв./ на човек  

 

Цената включва: 

- Транспорт  с лицензиран автобус София – Разлог - София; 

- Настаняване в хотел „3 планини”, Разлог - 2 нощувки в студио или апартамент; 

- Настаняване по двама в студио или по трима/ четирима в апартамент /едноспален или 

двуспален/; 

- База на изхранване; All inclusive Light /закуска, обяд и вечеря с включени напитки по 

време на храненията/; 

- Ползване на конферентна зала; 

- DJ по време на вечерята: 

- 1 квалификационен кредит за преминато обучение; 

- Ползване на СПА центъра на хотела: www.3-mountains.com 

- Цената е формирана за група от 45 човека. 

 

 
Пътуването е организирано от Туроператор „Национал турс” ЕООД, притежава 

удостоверение за регистрация № РК 01-6315 и застрахователна полица „Отговорност на 

туроператора” № 03700100003617/18.12.2017 г., валидна до 31.12.2022  г. 
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