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Проект „Надграждане на уменията на заети лица в „ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“ АД“, 
Договор №BG05M9OP001-1.057-0133-C01 се осъществява с финансовата подкрепа на  

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020,  
съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейски съюз. 

 

       
 

 
Съобщение по проект 

„Надграждане на уменията на заети лица в 
„ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“ АД“  

 
Договор №BG05M9OP001-1.057-0133-C01 

 
„ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“ АД кани заинтересованите страни/лица да 
подадат оферти за участие в процедура за определяне на изпълнител чрез 
Публична покана №1 от дата 17.02.2020 г. по реда на ПМС 160/2016 г. с 
предмет: „Предоставяне на специфични обучения за заети лица в „ТЕРА 
КОМЮНИКЕЙШЪНС“ АД” с две обособени позиции: Обособена позиция 1: 
Специфично обучение „NB-IoT Технология и Внедряване" и Обособена 
позиция 2: Специфично обучение  „Основи на мрежовата виртуализация”.  
Процедурата за избор на изпълнител се провежда в изпълнение на Договор за 
безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-1.057-0133-C01 
„Надграждане на уменията на заети лица в „ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“ 
АД“ в рамките на процедура BG05M9OP001-1.057 „УМЕНИЯ“, финансирана 
от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, 
съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз.   
 
Срокът за подаване на офертите е до 25.02.2020 г., 23.59 ч.  
 
Кандидатите могат да се запознаят със съдържанието на Публичната покана и 
свързаната с нея документация на интернет адреса на Единния 
информационен портал за обща информация за управлението на Структурните 
фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България 
http://www.eufunds.bg  
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Проект:  
„Надграждане на уменията на заети лица в 

„ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“ АД“  
 

Договор №BG05M9OP001-1.057-0133-C01 
 

На 14.01.2020 г. „ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“ АД подписа договор за 
безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.057-0133-C01 
„Надграждане на уменията на заети лица в „ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“ 
АД“ по процедура BG05M9OP001-1.057 „УМЕНИЯ“, финансирана от 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, 
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.   
 
Общата цел на проекта е насочена към подобряване на равния достъп до 
възможностите за учене през целия живот във формален вид за всички 
възрастови групи от заети лица в една от водещите високотехнологични 
компании в сектора на телекомуникационните услуги с добавена стойност – 
„ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“ АД, както и до осъвременяване на техните 
познания, умения и компетенции. 
 
В рамките на проекта с продължителност 12 месеца ще бъдат реализирани 
обучения, които ще доведат до осъвременяване на познанията, уменията и 
компетенциите на 40 заети лица, в съответствие с актуалните нужди на „ТЕРА 
КОМЮНИКЕЙШЪНС“ АД, в качеството му на работодател. 
 
Обща стойност на проекта: 154 700 лв., от които 78 897 лв. европейско 
финансиране; 13 923 лв. национално финансиране и 61 880 лв. собствено 
финансиране. 
 
Начало на проекта: 31.01.2020 г.  
Край на проекта: 31.01.2021 г. 
 
 
Линк към Единния информационен портал: www.eufunds.bg  
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