
 
Договор № BG05M9OP001-1.021-0188-C01 

проект  „Повишаване на знанията и уменията на заетите лица в  
"НЕОХИМ" АД чрез придобиване на професионална квалификация” 

Процедура BG05M9OP001-1.021 „Обучения за заети лица“ 

 

 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на  Европейския съюз 
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

към публична покана № 1 от дата 20.04.2018 г.  с предмет „Избор на изпълнители по 

реда на ЗУСЕСИФ И ПМС 160/01.07.2016 г. за провеждане на 8 броя обучения за 

придобиване на по професионална квалификация“ 

Предмет на процедурата: Организиране на обучение на 119 заети лица от  

„Неохим“ АД, със следните обособени позиции: 

Обособена позиция 1: 

Избор на изпълнител за провеждане на професионално обучение по професия от първа 

СПК 521110 „Шлосер”, специалност 5211101 „Шлосерство“ за придобиване на 

професионална квалификация по част от професията. 

Брой обучаеми 10. 

 

Обособена позиция 2: 

Избор на изпълнител за провеждане на професионално обучение по професия  от втора 

СПК 524060 „Химик-оператор”, специалност 5240601 „Технология на неорганичните 

вещества“ за придобиване на професионална квалификация по част от професията. 

Брой обучаеми 40. 

 

Обособена позиция 3: 

Избор на изпълнител за провеждане на професионално обучение по професия  от трета 

СПК 524040 „Лаборант”, специалност 5240401 „Технологичен и микробиологичен 

контрол в химични производства“ за придобиване на професионална квалификация по 

част от професията. 

Брой обучаеми 10. 

 

Обособена позиция 4: 

Избор на изпълнител за провеждане на професионално обучение по професия от трета 

СПК 524010 „Химик-технолог”, специалност 5240601 „Технология на неорганичните 

вещества“ за придобиване на професионална квалификация по част от професията. 

Брой обучаеми 10. 

 

Обособена позиция 5: 

Избор на изпълнител за провеждане на професионално обучение по професия от втора 

СПК 525060 „Монтьор на подемно-транспортна техника“, специалност 5250602 

„Подемно транспортна техника с електрозадвижване“ за придобиване на 

професионална квалификация по част от професията. 

Брой обучаеми 14. 

 

Обособена позиция 6: 
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Избор на изпълнител за провеждане на професионално обучение по професияот втора 

СПК  522050 „Оператор на парни и водогрейни съоражения”, специалност 5220501 

„Експлоатация на парни и водогрейни съоражения“ за придобиване на професионална 

квалификация по част от професията. 

Брой обучаеми 15. 

 

Обособена позиция 7: 

Избор на изпълнител за провеждане на професионално обучение по професия от втора 

СПК 522020 „Електромонтьор”, специалност 5220204 „Електрообзавеждане на 

производството“ за придобиване на професионална квалификация по част от 

професията. 

Брой обучаеми 10. 

 

Обособена позиция 8: 

Избор на изпълнител за провеждане на професионално обучение по професия  от втора 

СПК 523080 „Монтьор по автоматизация”, специалност 5230801 „Автоматизирани 

системи“ за придобиване на професионална квалификация по част от професията. 

Брой обучаеми 10. 

 

Обща информация 

Във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ № 

BG05M9OP001-1.021-0188-C01 по проект „Повишаване на знанията и уменията на 

заетите лица в "НЕОХИМ" АД чрез придобиване на професионална квалификация” 

Номер и название на процедурата за предоставяне на безвъзмездна помощ: 

BG05M9OP001-1.021 „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“ – КОМПОНЕНТ II, 

финансирана от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси” 2014-2020 г. 

Бенифициент: „Неохим“ АД 

Информация за проекта, изпълняван от „Неохим“ АД:  

Настоящото проектно предложение цели повишаване на знанията и уменията на заетите 

лица в "НЕОХИМ" АД , което от своя страна ще доведе до увеличаване на 

производителността на компанията. В изпълнение на поставената цел е предвидено 

провеждането на 8 вида обучения за придобиване на първа, втора и трета степен на 

професионална квалификация, които обучения са основополагащи за производството на 

азотни съединения и торове, какъвто е предметът на дейност на дружеството. 

В обученията ще участват общо 119 работници и служители на НЕОХИМ АД, заети в 

производствените инсталации на завода.  

За успешното изпълнение на предвидените в проектното предложение обучения 

„НЕОХИМ” АД разполага както с необходимата териториална и материална база, така и с 

принадлежащите й инсталации, машини и оборудване. И теоретическата, и практическата 

част на обученията ще се провеждат на територията на дружеството.  
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ОСНОВНА ЦЕЛ: За да бъдат конкурентни на европейските пазари, българските 

предприятия трябва освен въвеждане на нови технологии да инвестират и в повишаването 

на настоящите професионални компетенции на служителите си. 

Обща цел на проектното предложение е повишаване на производителността и 

адаптивността на служителите/ работниците в дружеството, водещо от своя страна до 

нарастване на конкурентоспособността на „Неохим“ АД. 

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:  

Специфични цели са: 

 Развиване и подобряване на настоящите професионални качества на заетите лица 

чрез обучения по професионална квалификация; 

 119 заети лица в дружеството, придобили професионална квалификация; 

 Разширяване на обхвата на приложение на принципа „Учене през целия живот“ 

(„Long life learning“); 

 Създаване на условия за устойчива заетост и съответно заемане на по-качествени 

работни места в "НЕОХИМ" АД вследствие на подобрените професионални качества на 

заетите. 

 

 

Предмет и изисквания към изпълнение на поръчката 

1. Предмет на поръчката: Организиране на обучения за 119 работници и служители 

на „Неохим“ АД със следните обособени позиции: 

Обособена позиция 1: 

Избор на изпълнител за провеждане на професионално обучение по професия от първа 

СПК 521110 „Шлосер”, специалност 5211101 „Шлосерство“ за придобиване на 

професионална квалификация по част от професията. 

Брой обучаеми 10. 

 

Обособена позиция 2: 

Избор на изпълнител за провеждане на професионално обучение по професия  от втора 

СПК 524060 „Химик-оператор”, специалност 5240601 „Технология на неорганичните 

вещества“ за придобиване на професионална квалификация по част от професията. 

Брой обучаеми 40. 

 

Обособена позиция 3: 

Избор на изпълнител за провеждане на професионално обучение по професия  от трета 

СПК 524040 „Лаборант”, специалност 5240401 „Технологичен и микробиологичен 

контрол в химични производства“ за придобиване на професионална квалификация по 

част от професията. 

Брой обучаеми 10. 

 

Обособена позиция 4: 

http://www.eufunds.bg/


 
Договор № BG05M9OP001-1.021-0188-C01 

проект  „Повишаване на знанията и уменията на заетите лица в  
"НЕОХИМ" АД чрез придобиване на професионална квалификация” 

Процедура BG05M9OP001-1.021 „Обучения за заети лица“ 

 

 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на  Европейския съюз 

www.eufunds.bg  

Page 4 of 13 

Избор на изпълнител за провеждане на професионално обучение по професия от трета 

СПК 524010 „Химик-технолог”, специалност 5240601 „Технология на неорганичните 

вещества“ за придобиване на професионална квалификация по част от професията. 

Брой обучаеми 10. 

 

Обособена позиция 5: 

Избор на изпълнител за провеждане на професионално обучение по професия от втора 

СПК 525060 „Монтьор на подемно-транспортна техника“, специалност 5250602 

„Подемно транспортна техника с електрозадвижване“ за придобиване на 

професионална квалификация по част от професията. 

Брой обучаеми 14. 

 

Обособена позиция 6: 

Избор на изпълнител за провеждане на професионално обучение по професияот втора 

СПК  522050 „Оператор на парни и водогрейни съоражения”, специалност 5220501 

„Експлоатация на парни и водогрейни съоражения“ за придобиване на професионална 

квалификация по част от професията. 

Брой обучаеми 15. 

 

Обособена позиция 7: 

Избор на изпълнител за провеждане на професионално обучение по професия от втора 

СПК 522020 „Електромонтьор”, специалност 5220204 „Електрообзавеждане на 

производството“ за придобиване на професионална квалификация по част от 

професията. 

Брой обучаеми 10. 

 

Обособена позиция 8: 

Избор на изпълнител за провеждане на професионално обучение по професия  от втора 

СПК 523080 „Монтьор по автоматизация”, специалност 5230801 „Автоматизирани 

системи“ за придобиване на професионална квалификация по част от професията. 

Брой обучаеми 10. 

 

2. Описание на услугата предмет на доставката: 

Обособена позиция № 1: 

Професионално обучение по част от професия по 1 СПК  

Наименование  и код на професията: 521110 „Шлосер“ 

Наименнование и код на специалността: 5211101 „Шлосерство“ 

Място на провеждане „Неохим” АД 

Хорариум на обучението: 200 учебни часа 

Теория: Не повече от 60 учебни часа; 

Практика: Не по-малко от 140 учебни часа; 

Брой на обучаваните – 10 лица разпределени в една група по теория и практика 

Продължителност на 1 учебен час – 45 мин. 
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Документ, доказващ завършеното обучение – удостоверение за професионална 

квалификация. 

 

Обособена позиция № 2: 

Професионално обучение по част от професия по 2 СПК  

Наименование  и код на професията: 5240601 „Химик-оператор“ 

Наименнование и код на специалността: 5240601 „Неорганични химични технологии“ 

Хорариум на обучението: 300 учебни часа 

Теория: Не повече от 120 учебни часа; 

Практика: Не по-малко от 180 учебни часа; 

Брой на обучаваните – 40 лица, разпределени в общо 3 групи, 2 групи от по 13 лица и 1 

група от 14 лица; 

Продължителност на 1 учебен час – 45 мин.; 

Документ, доказващ завършеното обучение – удостоверение за професионална 

квалификация. 

 

Обособена позиция № 3: 

Професионално обучение по част от професия по 3 СПК  

Наименование  и код на професията: 524040 „Лаборант“ 

Наименнование и код на специалността: 5240401 „Технологичен и микробиологичен 

контрол в химични производства“ 

Хорариум на обучението: 600 учебни часа 

Теория: Не повече от 300 учебни часа; 

Практика: Не по-малко от 300 учебни часа; 

Брой на обучаваните – 10 лица разпределени в една група по теория и практика 

Продължителност на 1 учебен час – 45 мин. 

Документ, доказващ завършеното обучение – удостоверение за професионална 

квалификация. 

 

Обособена позиция № 4: 

Професионално обучение по част от професия по 2 СПК  

Наименование  и код на професията: 5240601 „Химик-оператор“ 

Наименнование и код на специалността: 5240601 „Неорганични химични технологии“ 

Хорариум на обучението: 600 учебни часа 

Теория: Не повече от 300 учебни часа; 

Практика: Не по-малко от 300 учебни часа; 

Брой на обучаваните – 10 лица, разпределени в 1 група по теория и практика 

Продължителност на 1 учебен час – 45 мин. 
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Документ, доказващ завършеното обучение – удостоверение за професионална 

квалификация. 

 

Обособена позиция № 5: 

Професионално обучение по част от професия по 2 СПК  

Наименование  и код на професията: 525060 „Монтьор на подемно-транспортна 

техника“ 

Наименнование и код на специалността: 5250602 „Подемно транспортна техника с 

електрозадвижване“ 

Хорариум на обучението: 300 учебни часа 

Теория: Не повече от 120 учебни часа; 

Практика: Не по-малко от 180 учебни часа; 

Брой на обучаваните – 14 лица, разпределени в общо 1 група от 14 лица по теория и 2 

групи от по 7 лица по практика. 

Продължителност на 1 учебен час – 45 мин. 

Документи, доказващ завършеното обучение – удостоверение за професионална 

квалификация, свидетелтво за правоспособност за машинист на мостови и козлови кран 

до 40т. 

 

Обособена позиция № 6: 

Професионално обучение по част от професия по 2 СПК  

Наименование  и код на професията: 522050 „Оператор на парни и водогрейни 

съоражения“ 

Наименнование и код на специалността: 5220501 „Експлоатация на парни и водогрейни 

съоражения“ 

Хорариум на обучението: 300 учебни часа 

Теория: Не повече от 120 учебни часа; 

Практика: Не по-малко от 180 учебни часа; 

Брой на обучаваните – 15 лица, разпределени в общо 1 група от 14 лица по теория и 2 

групи по практика -  една от 7 лица и една от 8. 

Продължителност на 1 учебен час – 45 мин. 

Документи, доказващ завършеното обучение – удостоверение за професионална 

квалификация, свидетелтво за правоспособност за машинист на котли високо налягане 

I степен. 

 

Обособена позиция № 7: 

Професионално обучение по част от професия по 2 СПК  

Наименование  и код на професията: 522020 „Електромонтьор“ 
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Наименнование и код на специалността: 5220201 „Електрообзавеждане на 

производството“ 

Хорариум на обучението: 300 учебни часа 

Теория: Не повече от 120 учебни часа; 

Практика: Не по-малко от 180 учебни часа; 

Брой на обучаваните – 10 лица, разпределени в 1 група по теория и практика 

Продължителност на 1 учебен час – 45 мин. 

Документ, доказващ завършеното обучение – удостоверение за професионална 

квалификация. 

 

Обособена позиция № 8: 

Професионално обучение по част от професия по 2 СПК  

Наименование  и код на професията: 523080 „Монтьор по автоматизация“ 

Наименнование и код на специалността: 5220201 „Автоматизирани системи“ 

Хорариум на обучението: 300 учебни часа 

Теория: Не повече от 120 учебни часа; 

Практика: Не по-малко от 180 учебни часа; 

Брой на обучаваните – 10 лица, разпределени в 1 група по теория и практика 

Продължителност на 1 учебен час – 45 мин. 

Документ, доказващ завършеното обучение – удостоверение за професионална 

квалификация 

 

3. Очаквани резултати: Организирани и проведени следните обучения: 

- По обособена позиция 1: професионално обучение на 10 лиц; 

- По обособена позиция 2: професионално обучение на 40 лица; 

- По обособена позиция 3: професионално обучение на 10 лица; 

- По обособена позиция 4: професионално обучение на 10 лица;  

- По обособена позиция 5: професионално обучение на 14 лица; 

- По обособена позиция 6: професионално обучение на 15 лица; 

- По обособена позиция 7: професионално обучение на 10 лица; 

- По обособена позиция 8: професионално обучение на 10 лица. 

 

4. Място на изпълнение на поръчката: гр. Димитровград, „Неохим“ АД,  

 

5. Изисквания към изпълнителя: 

 

5.1. Изпълнителя трябва да е лицензиран по ЗПОО и да притежава актуален лиценз 

от НАПОО 
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5.2. Кандидатите за изпълнение на услугата трябва да представят в ценовите си 

предложения, подробно описание на количествените и качествените характеристики на 

обучението 

5.3. Изискване на възложителя е към ценовото предложение (оферта) да бъдат 

представени учебните планове и програми, по които ще се провеждат обученията, 

които са предмет на услугата, както и учебните материали, които са предмет на 

услугата: 

 

За обособена позиция 1:  

- Учебни планове и програми по професия 521110 „Шлосер“, наименование и код на 

специалността „Шлосерство“ – учебната програма трябва да е разработена по дни, с 

посочени преподаватели; 

- Учебни материали за провеждане на обучение по по професия 521110 „Шлосер“, 

наименование и код на специалността „Шлосерство“; 

- Учебен план-график, разписан по дни, съобразно срокът за изпълнение на учебната 

програма; 

Учебната програма трябва да включва следните модули: 

 От задължителната професионална подготовка: ЗБУТ; 

 От отрасловата професионална подготовка: материалознание; машинно чертане; 

металообработващи машини и инструменти; устройство и действие на 

металообработващите машини; 

 От специфична професионална подготовка: технологични процеси в 

машиностроенето; шлосерски и машинни инструментим ремонт и 

възстановяване на инструменти, приспособления и машини; контрол на 

качеството на обработката. 

 

- Съпровождащи обучението материали – задания, анкетни карти, тестове и др. 

 

За обособена позиция 2: 

- Учебни планове и програми по професия 524060 „Химик-оператор“, наименование и 

код на специалността 5240601 „Технология на неорганичните вещества“ – учебната 

програма трябва да е разработена по дни, с посочени преподаватели; 

Учебната програма трябва да включва следните модули: 

 От задължителната професионална подготовка: ЗБУТ; 

 От отрасловата професионална подготовка: неорганична химия; физикохимия; 

аналитична химия; процеси и апарати; 

 От специфична професионална подготовка: основи на химичните технологии; 

основи на автоматизацията; технология на неорганичните вещества – 
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производство на синтетиче амоняк, производство на азотна киселина, 

производство на минерални соли (амониев бикарбонат, амониев нитрат), 

производство на минерални торове; химическа водоочистка; автоматизация на 

производството; учебна и производствена практика. 

- Учебни материали за провеждане на обучение по професия 524060 „Химик-оператор“, 

наименование и код на специалността „Технология на неорганичните вещества“; 

- Учебен план-график, разписан по дни, съобразно срокът за изпълнение на учебната 

програма; 

- Съпровождащи обучението материали – анкетни карти, тестове и др. 

 

За обособена позиция 3: 

- Учебни планове и програми по професия 524040 „Лаборант”, наименование и код на 

специалността 5240401 „Технологичен и микробиологичен контрол в химични 

производства“ - учебната програма трябва да е разработена по дни, с посочени 

преподаватели; 

- Учебни материали за провеждане на обучение по професия  524040 „Лаборант”, 

наименование и код на специалността 5240401 „Технологичен и микробиологичен 

контрол в химични производства“; 

-  Учебен план-график, разписан по дни, съобразно срокът за изпълнение на учебната 

програма; 

Учебната програма трябва да включва следните модули:  

 От задължителната професионална подготовка: ЗБУТ; 

 От отрасловата професионална подготовка: неорганична химия; аналитична 

химия и инструментални методи; процеси и апарати.  

 От специфична професионална подготовка: стехиометрични изчисления; 

химико-технологичен контрол; химични технологии; автоматизация на 

производството; учебна и производствена практика.  

- Съпровождащи обучението материали – анкетни карти, тестове и др. 

 

За обособена позиция 4: 

- Учебни планове и програми по професия 524010 „Химик-технолог“, наименование и 

код на специалността 5240101 „Технология на неорганичните вещества“ – учебната 

програма трябва да е разработена по дни, с посочени преподаватели; 

- Учебни материали за провеждане на обучение по 524010 „Химик-технолог“, 

наименование и код на специалността 5240101 „Технология на неорганичните 

вещества“; 

- Учебен план-график, разписан по дни, съобразно срокът за изпълнение на учебната 

програма; 

Учебната програма трябва да включва следните модули: 
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 От задължителната професионална подготовка: ЗБУТ; 

 От отрасловата професионална подготовка: неорганична химия; физикохимия; 

аналитична химия; процеси и апарати; 

 От специфична професионална подготовка: основи на химичните технологии; 

основи на автоматизацията; технология на неорганичните вещества – 

производство на синтетиче амоняк, производство на азотна киселина, 

производство на минерални соли (амониев бикарбонат, амониев нитрат), 

производство на минерални торове; химическа водоочистка; автоматизация на 

производството; учебна и производствена практика. 

- Съпровождащи обучението материали – анкетни карти, тестове и др. 

 

За обособена позиция 5: 

- Копие на учебен план и учебна програма, съгласувани от ГД ИДТН при ДАМТН; 

- Учебни планове и програми по професия 525060 „Монтьор на подемно-транспортна 

техника“, наименование и код на специалността 5250602 „Подемно – транспортна 

техника с електрозадвижване“ - учебната програма трябва да е разработена по дни, с 

посочени преподаватели; 

- Учебни материали за провеждане на обучение по по професия 525060 „Монтьор на 

подемно-транспортна техника“, наименование и код на специалността 5250602 

„Подемно – транспортна техника с електрозадвижване“; 

- Учебен план-график, разписан по дни, съобразно срокът за изпълнение на учебната 

програма; 

- Съпровождащи обучението материали – анкетни карти, тестове и др. 

 

За обособена позиция 6: 

- Копие на учебен план и учебна програма, съгласувани от ГД ИДТН при ДАМТН; 

- Учебни планове и програми по професия 522050 „Оператор на парни и водогрейни 

съоражения“, наименование и код на специалността 5220501 „Експлоатация на парни и 

водогрейни съоражения“ -– учебната програма трябва да е разработена по дни, с 

посочени преподаватели; 

- Учебни материали за провеждане на обучение по професия 522050 „Оператор на парни 

и водогрейни съоражения“, наименование и код на специалността 5220501 

„Експлоатация на парни и водогрейни съоражения“; 

- Учебен план-график, разписан по дни, съобразно срокът за изпълнение на учебната 

програма; 

- Съпровождащи обучението материали – анкетни карти, тестове и др. 

- Механизъм за управление и контрол при управление на дейностите. 

 

За обособена позиция 7: 
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- Учебни планове и програми по професия 522020 „Електромонтьор“, наименование и 

код на специалността 5220204 „Електрообзавеждане на производството“ -  учебната 

програма трябва да е разработена по дни, с посочени преподаватели; 

- Учебни материали за провеждане на обучение по професия 522020 „Електромонтьор“, 

наименование и код на специалността 5220204 „Електрообзавеждане на 

производството“; 

- Учебен план-график, разписан по дни, съобразно срокът за изпълнение на учебната 

програма; 

Учебната програма трябва да включва следните модули: 

 От задължителната професионална подготовка: ЗБУТ; 

 От отрасловата професионална подготовка: основни понятия, величини и 

зависимости в електротехниката; електротехнически материали; измерване на 

електрически и неелектрически величини; електрически схеми и чертежи; 

електрически машини, трансформатори и преобразуватели; електрически 

апарати; електрозадвижване; електроенергийна система; работа с инструменти; 

влияние на околната среда. 

 От специфична професионална подготовка: технология на специалността 

електрообзавеждане на производството; учебна и производствена практика. 

- Съпровождащи обучението материали – анкетни карти, тестове и др. 

 

За обособена позиция 8: 

- Учебни планове и програми по професия 523080 „Монтьор по автоматизация“, 

наименование и код на специалността 5230801 „Автоматизирани системи“ -  учебната 

програма трябва да е разработена по дни, с посочени преподаватели; 

- Учебни материали за провеждане на обучение по професия 523080 „Монтьор по 

автоматизация“, наименование и код на специалността 5230801 „Автоматизирани 

системи“ за всеки участник; 

- Учебен план-график, разписан по дни, съобразно срокът за изпълнение на учебната 

програма; 

Учебната програма трябва да включва следните модули: 

 От задължителната професионална подготовка: ЗБУТ; 

 От отрасловата професионална подготовка: градивни елементи; електротехника; 

аналогова схемотехника; цифрова схемотехника. 

 От специфична професионална подготовка: техническа механика; електрически 

машини и апарати; технически средства за автоматизация; теория на 

автоматичното регулиране; автоматизация и управление на производството; 

микропроцесорни и управляващи системи; учебна и производствена практика. 

- Съпровождащи обучението материали – анкетни карти, тестове и др. 
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5.4. Осигуряване на обучители за провеждане на обучението 

Кандидатът следва да осигури експерти с нужните знания и умения за качествено 

провеждане на обучението. 

 Минимални изисквания за професионална квалификация и образование на 

експертите/обучители за провеждане на обучението: више образование, степен 

бакалавър. Притежаването на образователно научна степен и/или научно звание 

е предимство. 

 Минимални изисквания за професионален опит: минимум три години 

преподавателски опит  

 

Обучителите имат отговорност да проведат присъствените обучения, да проверяват 

курсовите задачи/тестове в края на всеки модул, както и на финалните изпити по 

теория и практика. 

5.5. Графикът за провеждане на учебните занятия се изготвя от възложителя. На етап 

кандидатстване участникът подава учебен план-график (за всяка обособена позиция), 

разписан по дни, съобразно срока за изпълнение на учебната програма, с посочени 

преподаватели. 

Промени в графика се правят по мотивирано писмено предложение на всяка от 

страните, прието от другата страна. Предложението и съответното одобрение се 

извършва за възложителя от ръководителя на проекта. 

 

6. Провеждане на обученията 

Всяко обучение се провежда съгласно одобрените от ръководителя на проекта график 

за обучението и учебна програма. 

Обучението се провежда съгласно указанията и практиките на НАПОО за предоставяне 

на професионално обучение и държавните образователни изисквания/стандарти на 

Министерството на образованието. 

 

7. Отчитане и приемане на обучението 

Изпълнителят отчита изпълнението по договора като представя:  

- доклад за проведено обучение – представя се от изпълнителя в срок до 3 (три) 

работни дни след приключване на обучението за всяко едно лице, като към него се 

прилагат следните документи:  

- Отчет и месечна присъствена форма за всяко едно обучаемо лице, от която да е 

видно началния част на стартиране на обучението в съответния ден и крайния час за 

приключване на обучението в съответния ден; 

 - попълнена анкетна карта при излизане от обучението; 

 - заверени копия на издадените Удостоверения за професионална квалификация;  
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ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на  Европейския съюз 
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- заверени копия на издадените свидетелства за правоспособност (само за обособени 

позиции 5 и 6); 

- други относими документи, ако са приложими. 

Докладът се представя на български език на хартиен носител, като за предаването се 

подписва двустранен приемно-предавателен протокол. 

 

8. Приемане на изпълнението на услугата  

Ръководителят на проекта разглежда представения окончателен доклад за 

изпълнението по провеждане на обучението и в срок от 3 (три) работни уведомява 

изпълнителя за приемането му чрез констативен протокол. Положителното становище е 

основание за подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за окончателно 

приемане изпълнението по провеждане на обучението. За приемането на извършената и 

отчетена работа се съставя и подписва двустранен приемо- предавателен протокол. 

 Приемо-предавателният протокол се подписва за възложителя от Управителя на 

Възложителя, а за изпълнителя - от официалния представител на изпълнителя. 

 

9. Текущ контрол  

Ръководителят на проекта и членовете на екипа за организация и управление на 

проекта осъществяват текущ контрол по изпълнението на договора и дават 

задължителни указания. 

 

 10. Изисквания към изпълнението на поръчката:  

1. Изпълнителят при изпълнение на поръчката следва да се придържа точно към 

изискванията на публичната покана и приложенията към нея, включително и 

техническата спецификация, приложимото национално и европейско законодателство и 

правилата на Ръководството за бенефициента за изпълнение и управление на проекти 

по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.021 „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ 

ЛИЦА“ – КОМПОНЕНТ II на ОП РЧР 2014-2020 и приложенията към него.  

2. Изпълнението на услугата следва да се осъществява в пълна координация с 

възложителя и екипа за организация и управление на проекта. Всички предписания и 

забележки на възложителя са задължителни за изпълнителя.  

 

 

http://www.eufunds.bg/

