
 
 

Този документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес носи цялата отговорност за 
съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта.  

За контакт с БСК: София 1000, ул. Алабин 16-20, тел. 02 932 09 11, факс 02 987 26 04,  www.bia-bg.com, office@bia-bg.com  

 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР 

 
На основание чл. 28, ал. 3 от Постановление № 55 на МС от 2007 г. за условията и реда за 

определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от 
Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма за 
трансгранично сътрудничество „Черно море 2007 – 2013г.” и от Финансовия механизъм на 
Европейското икономическо пространство, 

 
Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес 

(наименование на бенефициента) 
 
със седалище в гр. София и адрес на управление: ул. Алабин № 16-20, 

адрес за кореспонденция (ако е различен от адреса на управление): гр.София, ул. Алабин № 16-20 
тел.: 02/932 09 11, факс:02/987 26 04, интернет адрес: www.bia-bg.com; www.competencemap.bg ,  

лице за контакт във връзка с проведената процедура:  
Мария Минчева Минчева 
(трите имена на лицето за контакт) 
на длъжност: Юрисконсулт на БСК, тел.: 02/987 22 64,  
 
в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 051PO 001-
2.1.06/23.10.2009 г. съм провел процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект:  

                         (вид на процедурата) 
„Обучение на секторно и браншово ниво за придобиване и повишаване на знания и умения по 
ключови компетенции на представители на целевите групи”, с обособени позиции:  
Обособена позиция 1: Обучение в регион София по темите: „Ориентиране към резултати и внимание 
към детайла”, „Управление на знанието в организациите” и „Стратегическо управление” 
Обособена позиция 2 Обучение в регион София по темите: „Мотивация и работа в екип” „Ефективни 
комуникации” и „Управление на времето” 
Обособена позиция 3  Обучение в регион София по темите: „Водене на преговори и изграждане на 
сътрудничество”  и „Вземане на решения и управление на конфликти”  
Обособена позиция 4:  Обучение по темата „Управление на качеството” в региони София, Варна и 
Стара Загора  
Обособена позиция 5: Обучение в регион Варна по темите: „Ориентиране към резултати и внимание 
към детайла” и „Управление на знанието в организациите”  
Обособена позиция 6:  Обучение в регион Варна по темите: „Мотивация и работа в екип”, 
„Ефективни комуникации” и „Управление на времето” 
Обособена позиция 7:  Обучение в регион Варна по темите: „Водене на преговори и изграждане на 
сътрудничество” и „Вземане на решения и управление на конфликти” 
Обособена позиция 8:  Обучение в регион Стара Загора по темите: „Ориентиране към резултати и 
внимание към детайла”, „Управление на знанието в организациите” и „Водене на преговори и 
изграждане на сътрудничество” 
Обособена позиция 9:  Обучение в регион Стара Загора по темите: „Мотивация и работа в екип”, 
„Ефективни комуникации” и „Управление на времето” 
Обособена позиция 10: Обучение в регион Плевен по темите: „Мотивация и работа в екип” и 
„Ефективни комуникации” 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
http://www.bia-bg.com/
http://www.competencemap.bg/


ПРОЕКТ BG051PO001-2.1.06. “Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”  
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС 
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Обособена позиция11: Обучение в регион Плевен по темата „Вземане на решения и управление на 
конфликти” 
Обособена позиция 12:  Обучение по „Организационна компетентност” и „Компетентност за 
действие (Приложна компетентност)” 
Обособена позиция 13:  Обучение по „Иновативно мислене и поддържане на иновационен дух” 
Обособена позиция14: Обучение по „Организация и управление на работното място” и „Продажбени 
умения и ориентация към клиента”  
Обособена позиция 15:  Обучение по дигитални компетентности в гр. София 
Обособена позиция 16:  Обучение по дигитални компетентности в гр. Пловдив 
Обособена позиция 17: Обучение по дигитални компетентности в гр. Варна 
Обособена позиция 18: Обучение по дигитални компетентности в гр. Бургас 
Обособена позиция 19: Обучение по дигитални компетентности в гр.Стара Загора и гр. Казанлък. 

 (обект на процедурата) 
 

С Решение № 67 от 03.09.2012 г. и № 70 от 04.10.2012 г. са определени за изпълнители следните 
кандидати: 

 
По обособена позиция 1: „Група технология на металите“, ЕИК:175032600; 
По обособена позиция 2: Маргарита Донова Вълчева; 
По обособена позиция 3: Георги Илиев Стоянов; 
По обособена позиция 4: Светлана Иванова Стоянова; 
По обособена позиция 5: Стефан Нанков Калпачев; 
По обособена позиция 6: Стефан Нанков Калпачев; 
По обособена позиция 7: Йордан Христов Иванов; 
По обособена позиция 8: Донка Стайкова Бинева; 
По обособена позиция 10: Мира Веселинова Йоткова; 
По обособена позиция 11: Веселка Йорданова Йоткова;  
По обособена позиция 12: Пенка Георгиева Спасова; 
По обособена позиция 14: Пенка Георгиева Спасова; 
По обособена позиция 15: Весела Недялкова Георгиева; 
По обособена позиция 16: Георги Димитров Георгиев; 
По обособена позиция 17: Виктория Мирославова Маринова-Николова; 
По обособена позиция 18: Георги Димитров Георгиев. 
 
Дата на публикация на настоящата информация: 19.10.2012 г. 
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