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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

към документация за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне 

на Изпълнител с предмет Организиране и провеждане на обучение за придобиване на ключови 

компетентности на 31 заети лица в БИ АЙ ЕООД по следните обособени позиции: 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 „Организиране и провеждане на обучение за 31 заети 

лица в БИ АЙ ЕООД по ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“ – MS Excel за 

ниво „Напреднали“. 

 

Процедурата се възлага във връзка с изпълнение на проект „Инвестиране и повишаване на 

квалификацията на служителите в БИ АЙ ЕООД“, съгласно Договор с регистрационен номер 

BG05М9ОР001-1.021-0351/18.06.2018г., сключен между Министерство на труда и социалната 

политика и БИ АЙ ЕООД, по процедура BG05M9OP001-1.021 „Обучение за заети лица“ Компонент 

II, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. 

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

 

Предметът на настоящата процедура е съобразен с това, че: 

Интегрирането на българския пазар на труда към единния европейски пазар, бързото 

навлизане на новите информационни и комуникационни технологии и продължаващите 

процеси на преструктуриране на националната икономика поставят въпроса за способността 

на заетите лица да посрещат настъпващите промени. В тази връзка непрекъснато се 

повишават изискванията от страна на работодателите към работната сила по отношение на 

уменията за работа с новите производствени, информационни и комуникационни технологии, 

както и познанията по чужди езици. 

 

 

http://www.eufunds.bg/
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ОБЩА ЦЕЛ 

Целите на проект „Инвестиране и повишаване на квалификацията на служителите в 

БИ АЙ ЕООД“ са адресирани към основния проблем– липсата на квалифицирани работни 

места на пазара на труда, предлагащи възможности за устойчиво и дългосрочно развитие. 

Целевата група са заети лица в БИ АЙ ЕООД, със сфера на дейност в приоритетния 

сектор с Код 62 Дейности в областта на информационните технологии. 

Общата цел е, да се подобри способността на заетите лица да посрещнат настъпващите 

бързи промени на пазара на труда да се повиши производителността на труда им и да се създадат 

условия за устойчива заетост и съответно заемане на по-качествени работни места. 

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ: 

- Повишаване квалификацията и уменията за работа, чрез провеждане на насочени 

към естеството на заеманите позиции курсове; повишаване на ефективността на работното 

място и квалификационното ниво на заетите лица, подобряване на качеството на комуникацията 

в работната среда; повишаване на ефективността от работата на компанията като цяло и 

повишаване на доверието на клиентите в обслужването на техните специфични нужди. 

- Подобряване на уменията на заетите лица, повишаване на възможностите им за 

кариерно развитие, намиране на по-подходяща работа чрез провеждане на обучения, 

съобразени с тяхната длъжност; подобряване на знанията и уменията им в сферата, специфична 

за работата с ИТ, повишаване на нивото на увереност и удовлетвореност на служителите в 

техните възможности, 

- Популяризиране на приноса на ЕС и ОП РЧР. 

- Ефикасно и ефективно управление на разходите, гарантиращо максимално качество 

на изпълнение срещу разумни средства. 

 

 ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:  

 

http://www.eufunds.bg/
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ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: 

Предоставяне на обучение по ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“ – 

обучение на 31 заети лица в БИ АЙ ЕООД по MS Excel за ниво „Напреднали“.  

• Хорариум на обучението: общо 45 учебни часа с продължителност на един 

учебен час - 45 минути. Теория - макс 20 ч. и практика - мин 25 ч. 

• Форма на обучение –присъствена спрямо съгласуван график. 

• Срок на обучение: до 3 месеца, но не по-късно от 15.06.2019.  

• Брой на обучаваните лица – 31 (обучаемите лица ще бъдат разпределени в 

групи в зависимост от вида обучение, но не повече от 15 лица в група).  

• Документ, доказващ завършеното обучение – Сертификат за преминато 

обучение по Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“ – MS Excel за ниво 

„Напреднали“. 

 

 КОНКРЕТНИ ДЕЙНОСТИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:  

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: 

Предоставяне на обучение по ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“ – 

обучение на 31 заети лица в БИ АЙ ЕООД по MS Excel за ниво „Напреднали“.  

Обучението се провежда съгласно одобрените от Ръководителя на проекта график за 

обучението и учебна програма.  

• Обхват на темите и нива, включени в обучението по Ключова компетентност 

4„Дигитална компетентност“: включващи най-малко 2 модула: Модул 1 – Формули, 

функции, интеграция на данни и анализи: Advanced formulas (SUMIFS, SUMPRODUCT, 

INDEX, MATCH, LOOKUP, etc.), Nested functions, Data integration, What-if analysis и др.; 

Модул 2 – Таблици, графики, макроси и визуализация: Pivot tables, Power Pivot, 

http://www.eufunds.bg/
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Advanced Charting, VBA & Macros, и др. Формата на обучение ще бъде - присъствена. 

Хорариум на обучението – общо 45 учебни часа, на обучаващ се, с продължителност на 

1 учебен час 45 минути. При планиране и реализиране на обучението се допуска  теми 

от   единия  модул да бъдат комбинирани с две или повече теми от другия модул, в 

рамките на предвидения хорариум от 45 учебни часа. Форма на обучение – присъствена 

спрямо съгласуван график. 

Обучението по Ключова компетентност 4 ще се провежда на място в офиса на Възложителя 

– гр. София, ул. Крум Попов, №1. 

Изпълнителят провежда тестове за съответното ниво на обучение, съобразно стандартния 

опит и процедури за подобен вид обучения, както следва:  

Начален тест – за определяне нивото на знания на заявилите участие.  

Междинен тест – по преценка на Изпълнителя (в зависимост от разпределението на 

материала). 

Краен тест – за оценка на усвоените знания на курсистите, за резултатите от който 

информира Възложителя.  

След провеждане на началния тест се определя броят на групите (не повече от 15 човека в 

група), поименните списъци, графика за обучение, преподавателите и лице за управление и контрол 

от страна на Изпълнителя.  

Всички необходими учебни материали се осигуряват от Изпълнителя. Системата на 

обученията, предложена от Изпълнителя следва да е съвременна с комуникативна насоченост, 

използваща съвременни дидактически и технически средства. Възложителят осигурява на 

презентационна и компютърна техника. 

Кандидатът/Изпълнителят следва да спазва изискванията за провеждане на обучението, 

съгласно Ръководството за бенефициента за изпълнение и управление на проекти по процедура 

BG05М9ОР001-1.021 „Обучение на заети лица“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. 

След приключване на обучението Кандидатът/Изпълнителят следва да представи на БИ АЙ 

ЕООД копие  от пълната документация на обучението. 

http://www.eufunds.bg/
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В процеса на провеждане на дадено обучение могат да отпаднат обучаеми лица по причини, 

независещи от Бенефициента/Възложителя. В тези случаи Изпълнителят се задължава да обучи 

всички, допълнително представени от Бенефициента/Възложителя лица, съответстващи на броя на 

отпадналите обучаеми, независимо от датата на включването им в обучението. 

 

ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБУЧИТЕЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ЗА: 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 „Организиране и провеждане на обучение за 31 заети 

лица в БИ АЙ ЕООД по ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“ – MS Excel за 

ниво „Напреднали“. 

 

Обучителите следва да са експерти, компетентни в областта, съответстваща на обучението, 

което ще провеждат.  

Обучителите имат отговорност да проведат присъственото обучение, да проверяват 

тестовете, които се предават от обучаващите се накрая на всеки модул.  

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 „Организиране и провеждане на обучение за 31 заети 

лица в БИ АЙ ЕООД по ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“ – MS Excel за 

ниво „Напреднали“. 

 

Изпълнителят изготвя график за провеждане на обучението, който се одобрява от 

Ръководителя на проекта и се утвърждава от законния представител на Възложителя.  

Срокът, в който трябва да бъде извършено обучението, да не бъде по-дълъг от 3 месеца, но 

не по-късно от 15.06.2019. 

http://www.eufunds.bg/
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Промени в графика се правят по мотивирано писмено предложение на всяка от страните, 

прието от другата страна. Предложението и съответно одобрението се извършва за Възложителя от 

Ръководителя на проекта. 

 

УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА: 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 „Организиране и провеждане на обучение за 31 заети 

лица в БИ АЙ ЕООД по ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“ – MS Excel за 

ниво „Напреднали“. 

 

Изпълнителят трябва да се придържа стриктно към разработените учебни планове и 

програми, които е представил. 

 

ОТЧИТАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 „Организиране и провеждане на обучение за 31 заети 

лица в БИ АЙ ЕООД по ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“ – MS Excel за 

ниво „Напреднали“. 

 

Изпълнителят отчита изпълнението по договора като представя:  

o Уведомление за започване на курс, с приложен учебен график и учебна 

програма към него. 

o Присъствени списъци на участниците за всеки ден обучение, съдържащи 

подписи на лицата за всеки присъствен ден и информация за броя часове, които всеки 

обучаем е присъствал на обучението.  

o Попълнена анкетна карта при излизане от обучението. 

o Заверени копия на издадените Сертификати за завършен курс на 

обучение.  

http://www.eufunds.bg/
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o Други относими документи, ако такива са приложими.  

 

ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА ЗА: 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 „Организиране и провеждане на обучение за 31 заети 

лица в БИ АЙ ЕООД по ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“ – MS Excel за 

ниво „Напреднали“. 

 

Приемането на изпълнената поръчка ще бъде извършена с подписване на двустранен 

Констативен протокол и Приемо-предавателен протокол за окончателно приемане изпълнението по 

провеждане на обучението. Документите  се подписват за Възложителя от Ръководител проект, а за 

Изпълнителя - от официалния или упълномощен представител на Изпълнителя.  

 

ТЕКУЩ КОНТРОЛ ЗА: 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 „Организиране и провеждане на обучение за 31 заети 

лица в БИ АЙ ЕООД по ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“ – MS Excel за 

ниво „Напреднали“. 

 

Ръководителят на проекта осъществява текущ контрол по изпълнението на договора и дава 

задължителни указания, като с това не нарушава управленската и финансова самостоятелност на 

Изпълнителя. 

 

МЕРКИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ ЗА: 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 „Организиране и провеждане на обучение за 31 заети 

лица в БИ АЙ ЕООД по ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“ – MS Excel за 

ниво „Напреднали“. 

http://www.eufunds.bg/


 МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА 

ПОЛИТИКА 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 
 

 

 

www.eufunds.bg   

Документът е създаден по проект  BG05М9ОР001-1.021-0351 „Инвестиране и повишаване на квалификацията на служителите в БИ АЙ 

ЕООД“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален 

фонд на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от БИ АЙ ЕООД и при никакви обстоятелства не 

може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.  

Бенефициент: БИ АЙ ЕООД, ЕИК 202206264 
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При изпълнение на възложената услуга и при отчитане на извършената работа Изпълнителят 

задължително спазва изискванията за информация и комуникация съгласно приложимите правила 

за информация и комуникация, предвидени в Приложение XII от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета и Единния  наръчник на бенефициента за прилагане на 

правилата за информация и комуникация 2014 - 2020 г. 

http://www.eufunds.bg/

