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Приложение № 10 

 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

по процедура „Избор с публична покана“ по реда и условията на ЗУСЕСИФ и ПМС № 

160 от 01.07.2016 г. за определяне на изпълнител с предмет: избор на експерти по 

обособени позиции за предоставяне на консултации, разработване на учебно 

съдържание и оценка на приложимостта му спрямо нуждите на пазара на труда по 

Проект BG05M2OP001-2.016-0018, изпълняван от Софийски университет „Св. 

Климент Охридски“ по Административен договор № BG05M2OP001-2.016-0018-

С01 и по Проект № BG05M2ОP001-2.016-0008, изпълняван от Технически 

университет - София по Административен договор № BG05M2ОP001-2.016-0008 – 

С01 

 

Обособена позиция 1 – Избор на експерти на граждански договор за консултиране, 

създаване и оценка на приложимостта на съвместни учебни програми по професионални 

направления (ПН) 1.2 „Педагогика“, 1.3 „Педагогика на обучението по…..“, 4.2 

„Химически науки“, 4.5 „Математика“, 5.11 „Биотехнологии“ и избор на изпълнител на 

граждански договор за извършване на дейности по координиране на проектни дейности 

(организация и управление) за нуждите на Проект BG05M2OP001-2.016-0018;  

 

Обособена позиция 2 – Избор на експерти на граждански договори за подготовка на за 

консултиране, създаване и оценка на приложимостта учебни програми в областта на 4.6 

„Информатика и компютърни науки“, 5.1 „Машинно инженерство“, 5.4 „Енергетика4 и 

5.13 „Общо инженерство“ и изпълнител на граждански договор за извършване на 

дейности по координиране на проектните дейности (организация и управление) за 

нуждите на Проект № BG05M2ОP001-2.016-0008. 

 

Настоящата услуга се възлага във връзка с изпълнението на Административни 

договори № BG05M2OP001-2.016-0018-С01 и № BG05M2ОP001-2.016-0008-С01 за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект Проект BG05M2OP001-

2.016-0018, изпълняван от Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Проект № 

BG05M2ОP001-2.016-0008, изпълняван от Технически университет – София, по 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г., 

съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд , по които 

Асоциация на индустриалния капитал в България е партньор.  

 



 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 

Процедура чрез подбор на проектни предложения BG05M2OP001-2.016 „Модернизация на висшите 

училища“, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г  

 

1. АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ 

Асоциацията на индустриалния капитал в България е учредена като организация 

с нестопанска цел през 1996 г. и е най-динамично развиващата се представителна на 

национално равнище организация на българския бизнес. Днес тя е организацията на 

работодателите в България с най-широка представителност, на база количествените 

критерии за резултат от проведената през 2016 г. проверка на работодателските 

организации в България, които отговарят на критериите и са признати за национално 

представителни организации на работодателите с Решения на Министерски съвет от 11 

август 2016 г. по смисъла на чл. 35 от Кодекса на труда. Понастоящем в АИКБ членуват 

над 90 браншови камари, представляващи 3/4 от икономическите дейности в страната, 

над 10 000 компании, осигуряващи работа на близо 500 000 души. АИКБ разполага с 

изградена мрежа от регионални камари, обхващащи 2/3 от общините в страната. 

Асоциацията на индустриалния капитал в България се утвърди като говорител на 

реалния производствен сектор, защитава интересите на своите членове пред 

изпълнителната и законодателната власт на национално и европейско равнище, оказва 

влияние върху разработването на нормативната база и върху политиките в областта на 

образованието, икономическото развитие, пазара на труда и други, работи системно за 

повишаване конкурентоспособността на българските предприятия, за създаване на 

благоприятна бизнес среда и стимулиране на българската икономика като цяло. 

 

2. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.016-0018 „МОДЕРН-А: 

МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната 

екосистема“, който е финансиран от оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“. Проектът ще се изпълнява от юли 

2021 г. до декември 2023 г. 

Проектът е насочен към изграждането на модернизирана академична екосистема 

в партньорска мрежа. Той ще реши тази задача чрез разработване и прилагане на 

високотехнологични решения за учене и преподаване, развитие на компетентности, 

съобразени с пазара на труда, повишаване квалификацията на преподавателите, 

насърчаване на интердисциплинарни и междуинституционални академични инициативи, 

подкрепа за мобилност към чужди висши училища и научни организации, споделяне на 

ресурси. В хода на изпълнението СУ “Св. Климент Охридски” ще координира усилията 

на 9 университета, 3 организации на работодателите и над 20 асоциирани партньора. 

Широкият обхват на консорциума осигурява допълваща се експертиза от различни 

полета на познанието и икономиката като потребител на кадри, обучавани във висшите 

училища. Проектът цели да подобри качеството във висшето образование в области, 

очертани в анализа на резултатите от рейтинговата система и съответствието им с 
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изискванията на пазара на труда и дефинирани като ключови за страната в политиките 

на българското правителство и ЕС.  

Проектът “МОДЕРН-А” адресира основен проблем, поставен в доклада за 

България за 2019 г. в рамките на Европейския семестър. Документът констатира, че 

“качеството на висшето образование в страната е ниско”. Ограничен е достъпът до 

специалности, значими за обществото(педагогическите науки), както и до тези, които са 

определящи за развитието на наукоемки сектори на икономиката и иновациите 

(природни, технически науки и математика). В този контекст основната цел на 

проектното предложение е: да повиши качеството на висшето образование в рамките на 

партньорската мрежа като създаде успешен модел за устойчиво сътрудничество, 

насочено към модернизация на системата за висше образование.  

За постигането на набелязаните цели, проектът предвижда решаването на редица 

задачи като в рамките на дейност 1 е предвидено създаване на съвместни програми с 

български висши училища, което е и предмет на настоящата процедура. 

 

3. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ № BG05M2ОP001-2.016-0008 “ИНовации, 

Наука и Образование за високо качество и съответствие към пазара на труда 

в ТЕХнически университет - София и ПаРтньОри(ИННОТЕХ ПРО)” 

Основната цел на проекта, изпълняван от ТУ-София в партньорство с 4 

университета, 3 асоциирани партньора и 2 работодателски организации е осигуряване на 

качествено висше образование в съответствие с пазара на труда, чрез въвеждане на 

компетентностни модели, интердисциплинарен подход в обучението и прилагане на 

дигитална трансформация във всички сфери на образованието, науката и изследванията. 

Проектът си поставя за задача да повиши привлекателността и международната 

конкурентоспособност на инженерното образование чрез внедряване на иновативни 

педагогически и дидактични методи, средства и актуално съдържание. Една от 

специфичните цели на проекта е модернизация на учебните програми и въвеждане на 

дигитално образователно съдържание, електронни ресурси и облачни технологии в 

образователния процес на ТУ-София и партньори.  

За постигане на поставените цели, проектът „ИННОТЕХ ПРО“ се фокусира върху 

усъвършенстване на предлаганите образователни услуги чрез модернизация в начина на 

оптимизиране на предлаганите образователни услуги за ОКС „бакалавър”, в т.ч.: 

обновяване на специалностите в съответствие с приоритетите на образованието в 

България, актуализиране на разкриването на нови специалности, в съответствие с 

пазарно търсене на нови интелигентни технологии; навлизането на системите с елементи 

на изкуствен интелект и др. Не на последно място програмите следва да са съобразени и 

с повишаване на дигитализацията на образователната среда и предлаганите услуги, вкл. 
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за ОКС „професионален бакалавър”, в съответствие с търсенето наспециалисти в 

посочените направления. 

 

4. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА ОБЕКТ НА НАСТОЯЩАТА ПОРЪЧКА 

В рамките дейността е планирано разработването съвместни магистърски 

програми (МП) и такива от ОКС „бакалавър“ с български висши училища в следните 

професионални направления(ПН): 

1. ПН 1.2 „Педагогика“ - три съвместни МП в актуални за съвременното 

образование приложно-педагогически области: Приобщаващо образование, Жестов език 

и билингвистично образование и Дизайн на електронно обучение; 

2. ПН 1.3 „Педагогика на обучението по…..“ – седем съвместни МП насочени към 

подготовката на учители по математика и информатика; профилирано обучение по 

информатика и ИТ; гражданско образование; история и география: музика; визуални 

изкуства; физическо възпитание. Програмите следва да бъдат съобразени с 

Постановлението за изменение и допълнение на Наредбата за държавните изисквания за 

придобиване на професионална квалификация "учител" и заложения в нея 

компетентностен подход. 

3. ПН 4.2 „Химически науки“ – магистърска и бакалавърска програма, които да 

адресират необходимостта от нови знания и умения за аналитична работа във 

високотехнологични лаборатории за контрол, мониторинг и регулация. В рамките на 

програмата следва да се формират компетенции в областта на съвременните методи за 

получаване, изследване, дизайн и приложения на химични системи, процеси и 

материали.  

4. ПН 4.5 „Математика“ - създаването на съвместна бакалавърска програма с цел 

последващо и всеобхватно приложение на придобитите знания и умения в различни 

сфери на бизнеса и управлението. 

5. ПН 4.6 „Информатика и компютърни науки“ – разработване и оценка на учебна 

програма, която да отговори на все по-растящите потребности за умения и знания в 

областта на информационните и инженерните технологии и по-специално към 

интелигентните системи и изкуствения интелект. Тя следва да е съобразена с най-

съвременните средства и дигитални технологии в индустрията, виртуалното 

инженерство, облачните технологии (cloud technology), експертните системи и 

приложенията с изкуствен интелект. 

6. ПН 5.1 „Машинно инженерство“ – програмата следва да е свързана с развитието 

и приложенията на невронни мержи, deep learning, machine learning и елементи на 

системите с изкуствен интелект, които са на фундаментално ниво характерни за ПН. 

7. ПН 5.4 „Енергетика“ - разработване на съвместна програма с дигитално 

съдържание и учебен план по специалност„Топлоенергетика и ядрена енергетика“, за 
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ОКС „бакалавър“. Тази специалност е уникална за българското висшео бразование и 

единственият университет, в който се подготвят такива специалисти е ТУ-София. 

Програмата следва да съдържа хронологично и балансирано подредени задължителни 

фундаментални дисциплини с теоретичен, инженерен характер и дисциплини със 

специализиращи и надграждащи знания и умения в областта на термодинамиката, 

горивните технологии, ядрените реактори, паротурбинните инсталации, спомагателните 

топлоенергийни съоръжения, както и в областта на автоматизацията на технологичните 

процеси. 

8. ПН 5.11 „Биотехнологии“ – магистърска програма по „Индустриални и 

фармацевтични биотехнологии“. Програмата следва да отразява съвременното ниво на 

развитие на биотехнологиите, като индустриални биотехнологии, фармацевтичните 

биотехнологии, генно и клетъчно инженерство, екологични биотехнологии и растителни 

биотехнологии. 

9. ПН 5.13 „Общо инженерство“ – разработване на магистърската програма по 

„Технологично предприемачество“, която следва да подготви новото новопоколение 

инженери-предприемачи, като им даде умения и знания да съчетават технологична и 

бизнес култура в областта на стартирането и управлението на иновативни, технологични 

предприятия в различните сектори на икономиката с висока добавена стойност. 

Програмата следва да създаде връзката между технологичните познания и необходимите 

бизнес и предприемачески умения. 

10. Координация и управление на проектните дейности, изпълнявани от 

партньора Асоциация на индустриалния капитал в България, включващи управленски и 

контролни функции, управление на човешките ресурси, организиране на екипи, следене 

за спазване на правилата за отчетност и визуализация за нуждите на проект № 

BG05M2OP001-2.016-0018. 

11. Координация и управление на проектните дейности, изпълнявани от 

партньора Асоциация на индустриалния капитал в България, включващи управленски и 

контролни функции, управление на човешките ресурси, организиране на екипи, следене 

за спазване на правилата за отчетност и визуализация за нуждите на проект № 

BG05M2ОP001-2.016-0008. 

 

Всички програми ще бъдат разработени на база на подготвени в рамките на 

проекта компетентностни профили за трансформиране на академичните знания в 

иновации в бизнеса. Учебните планове и програми ще бъдат разработвани и оценявани 

онлайн от екипи, в който ще се включат представители на всички партньори по 

съответното ПН и специалисти по внедряване на иновации. Обратна връзка ще бъде 

събрана от експертите избрани от АИКБ. Конкретните задачи на експерта ще са свързани 

с предоставяне на експертна консултация и авторски принос в съответната област за 



 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 

Процедура чрез подбор на проектни предложения BG05M2OP001-2.016 „Модернизация на висшите 

училища“, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г  

 

изработването на съвместни програми (документация, учебни планове и др.), вкл. оценка 

и верифициране на съответствието на учебното съдържание спрямо потребностите на 

пазара на труда. Избраният изпълнител ще работи в екип, като неговата роля е свързана 

най-вече с гарантиране на връзката между учебните програми и нуждите на бизнеса. 

За извършената работа избраният изпълнител – експерт ще изготвя месечен 

доклад, в който освен обобщение на работата си следва да опише и конкретните си 

предложения към съответните програми. Предоставяната експертиза следва да включва 

оценка на: 

- съответствие със съвременно ниво на технологично развитие на предприятията 

и производственото оборудване в съответното направление; 

- съобразяване с изискванията на работодателите като необходимост от 

придобиване на нови умения и знания; 

- липси и празноти в учебното съдържание; 

- др.  

 

За експертни позиции 10 и 11 

Дейностите по организацията и управлението на проектите от името на АИКБ ще 

се осъществяват от експерт- координатор. Целта е управление на проекта, координиране 

на работата на наетите експерти, както и постоянно отчитане реализацията на дейността. 

През цялото времетраене на дейностите експертът ще провежда екипни срещи, на които 

ще се обсъжда текущото изпълнение, евентуални трудности и проблеми при реализация 

на дейностите. Ще подготвя доклади по проекта /съгласно изискванията на 

Управляващия орган, Бенефициента и възложителя АИКБ/, като следи за постигане на 

заложените индикатори.  

 

Експертът следва да даде описание на методите си на работа, за да бъдат 

постигнати заложените цели, както и инструменти за самоконтрол на качеството и 

оценка на работата. 

 

5. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ  

При изпълнение на дейностите по проекта и постигане на заложените резултати, 

Изпълнителят е длъжен да спазва всички изисквания за информация и публичност в 

съответствие с „Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за 

информация и комуникация 2014-2020 г.” 


