
 
 

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:  
Наталия Александрова Събева 
(трите имена на лицето за контакт) 
на длъжност: Главен юрисконсулт на БСК, тел.: 02/932 09 27,  
 
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) 
„Разработване и адаптиране на инструменти за оценка на компетенции" , с обособени позиции:  
 
По обособена позиция 1. Разработване, апробиране и валидиране на електронен тест за оценка на 
мениджърски компетенции”.  
 
По обособена позиция 2. Разработване, апробиране и валидиране на електронен тест за оценка на 
емоционална интелигентност”.  
  
По обособена позиция 3. Разработване, апробиране и валидиране на електронен тест за оценка на 
социални компетенции”                                                        (обект на процедурата) 

 
С Решение № 64 от 25.07.2012 г.  е определен за изпълнител следния кандидат:  
 
По обособена позиция 1: „Синектика Консулт” ООД, адрес гр. София 1113, ж. к. „Гео Милев”, 

ул. „Коста Лулчев” № 15, ет. 1, ап. 3 
 
По обособена позиция 2: ДЗЗД „Консепта Кларити”, адрес гр. София, ул. „Козлодуй” № 110, 

ет. 6 
          
            По обособена позиция 3: „Синектика Консулт” ООД, адрес гр. София 1113, ж. к. „Гео Милев”, 
ул. „Коста Лулчев” № 15, ет. 1, ап. 3 

 
Дата на публикация на настоящата информация: 29.09.2012 г. 

http://www.bia-bg.com/
http://www.competencemap.bg/

