
 

 

 

 

 

 

 

 
Проект: №BG16RFOP002-1.005-0294-C01 

„Разработване на продуктова иновация (услуга) за дизайн и поръчка на изработка на индивидуални/уникални мебели и интериорни 

продукти, както самостоятелно, така и в колаборативна среда” 

 

Обща цел на проекта е разработване на продуктова иновация (услуга) за дизайн и поръчка на изработка на индивидуални/уникални мебели и 

интериорни продукти, както самостоятелно, така и в колаборативна среда. 

Специфични цели на проекта са директно свързани, както с целта на процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации“ за 

предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на ИСИС, 

както и изпълнението на проектa ще доведе до разработване на иновативни процеси и продукти в приоритетните направления на тематичните 

области на ИСИС.  

повишаване на енергийната ефективност и ресурсна ефикасност на производството и намаляване на производствените разходи. 

Кратко описание: по същество разработваната по проекта услуга се дефинира като продуктова иновация, защото е нова и по отношение на 

нейните свойства (фунционалности) и начини на използване. Тя ще се базира на планирана за разработване софтуерна платформа. Платформата 

е ориентирана към широката публика, като не е задължително крайния потребител да има познания по мебелен дизайн, инженеринг и 

производство. Услугата цели да даде възможност на крайния потребител сам да оформи размерите и визията на желания от него продукт, чрез 

манипулиране на параметри представляващи различни свойства и характеристики на материалите и геометрията. Следователно по проекта се 

разработва продуктова иновация, и тя попада в област „нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“, приоритетно направление 

„културни и творчески индустрии“ от ИСИС.  

Потребности и очаквани резултати от реализирането на проекта: изпълнението на дейностите по проекта попадат изцяло в рамките на 

категорията индустриални научни изследвания. За реализирането им е предвидено наемането на 11 специалисти в сферата на параметричния и 

интериорния дизайн, проектирането на мебели, софтурни специалисти и др., както и наем на 2 машини, необходими за извършване на изпитания и 

измервания. Изпълнението на проекта води до разработване на иновативен продукт (услуга), отговарящо на технологично ниво TRL 6 -Технология, 

демонстрирана в релевантна среда, отговарящ на дефиницията за еко-иновация, и попадащ в обхвата на приоритетно направление в тематичната 

област „нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“, приоритетно направление „културни и творчески индустрии“ от ИСИС. 

 

Водеща организация/Бенефициент: „ПРОГРАМ КОНСУЛТИНГ“ ООД 

Партньор: Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия 

 

Обща стойност: 543 622,84 лв., от които 359 897,03 лв. европейско и  63 511,23 лв. национално съфинансиране 

 

Начало: 01.06.2018 г. 

Край: 01.06.2020 г. 

 

 

  

 
  
 
  

 



 
Проект: №BG16RFOP002-1.005-0294-C01 

„Разработване на продуктова иновация (услуга) за дизайн и поръчка на изработка на индивидуални/уникални мебели и интериорни 

продукти, както самостоятелно, така и в колаборативна среда” 

 
„Програм Консултинг“ ООД предлага иновативни услуги и подходи при работата си клиентите, и развива изледователска и научно-развойна дейност. В продължение на тази 

политика е целта на изпълнение на проект: „Разработка на иновативна услуга за дизайн и поръчка на изработка на индивидуални/уникални мебели и интериорни продукти, 

както самостоятелно така и в колаборативна среда“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Разработваната иновация представлява нова услуга в сферата на архитектурата в световен мащаб.  

Проектът ще се реализира в партньорство с Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия.  

В тази връзка „Програм Консултинг“ ООД търси да назначи: 

 

Експерт 1: Продуктов дизайнер 

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ: 

 

Квалификация и отговорности: 

Образование: магистратура по архитектура/ вътрешен дизайн или еквивалентна такава: за доказване, кандидата следва да представи следните документи: 

автобиография, дипломи за завършено висше образование и придобита квалификация/сертификати/удостоверения и други от преминати специализации, обучения и пр.; 

Квалификация: висша и модерна архитектура или параметричен дизайн или еквивалентна такава: за доказване, кандидата следва да представи следните документи: 

дипломи/ сертификати/ удостоверения и други от преминати специализации, обучения и пр. за придобита квалификация; 

Професионален опит: минимум 2 години опит в сферата на архитектурата и дизайна: за доказване, кандидата следва да представи следните документи: копие на 

трудови, служебни и осигурителни  книжки, копие на трудови или граждански договори, придружени със съответните им препоръки за добро изпълнение (референции) от 

работодател/ и и/или други приложими документи; 

Отговорности и функции: основни действащи експерти при създаване и оформяне на продуктовата гама, ще извършват проучвателни дейности свързани с форма, 

материали, ергономия, визия. Ще координират разработването на продуктовата гама със софтуерните разработки, ще изготвя планове за действие при разработването на 

цялостната услуга. 

 

Период на заетост, месеци: 23 месеца 

Часова заетост на ден: 8  

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

  

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по проект 

№BG16RFOP002-1.005-0294-С01 „Разработване на продуктова иновация (услуга) за дизайн и поръчка на изработка на индивидуални/уникални мебели и интериорни продукти, както самостоятелно, така и в колаборативна 

среда“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ПРОГРАМ КОНСУЛТИНГ” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на 

Европейския съюз и Управляващия орган 

  

   
 

http://www.eufunds.bg/


 
Проект: №BG16RFOP002-1.005-0294-C01 

„Разработване на продуктова иновация (услуга) за дизайн и поръчка на изработка на индивидуални/уникални мебели и интериорни 

продукти, както самостоятелно, така и в колаборативна среда” 

 
„Програм Консултинг“ ООД предлага иновативни услуги и подходи при работата си клиентите, и развива изледователска и научно-развойна дейност. В продължение на тази 

политика е целта на изпълнение на проект: „Разработка на иновативна услуга за дизайн и поръчка на изработка на индивидуални/уникални мебели и интериорни продукти, 

както самостоятелно така и в колаборативна среда“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Разработваната иновация представлява нова услуга в сферата на архитектурата в световен мащаб.  

Проектът ще се реализира в партньорство с Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия. 

В тази връзка „Програм Консултинг“ ООД търси да назначи: 

 

Експерт 2: Продуктов дизайнер 

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ: 

 

Квалификация и отговорности: 

Образование: магистратура по архитектура/ вътрешен дизайн или еквивалентна такава: за доказване, кандидата следва да представи следните документи: 

автобиография, дипломи за завършено висше образование и придобита квалификация/сертификати/удостоверения и други от преминати специализации, обучения и пр.; 

Квалификация: висша и модерна архитектура или параметричен дизайн или еквивалентна такава: за доказване, кандидата следва да представи следните документи: 

дипломи/ сертификати/ удостоверения и други от преминати специализации, обучения и пр. за придобита квалификация; 

Професионален опит: минимум 2 години опит в сферата на архитектурата и дизайна: за доказване, кандидата следва да представи следните документи: копие на 

трудови, служебни и осигурителни  книжки, копие на трудови или граждански договори, придружени със съответните им препоръки за добро изпълнение (референции) от 

работодател/ и и/или други приложими документи; 

Отговорности и функции: основни действащи експерти при създаване и оформяне на продуктовата гама, ще извършват проучвателни дейности свързани с форма, 

материали, ергономия, визия. Ще координират разработването на продуктовата гама със софтуерните разработки, ще изготвя планове за действие при разработването на 

цялостната услуга. 

 

Период на заетост, месеци: 23 месеца 

Часова заетост на ден: 8  

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

  

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по проект 

№BG16RFOP002-1.005-0294-С01 „Разработване на продуктова иновация (услуга) за дизайн и поръчка на изработка на индивидуални/уникални мебели и интериорни продукти, както самостоятелно, така и в колаборативна 

среда“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ПРОГРАМ КОНСУЛТИНГ” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на 

Европейския съюз и Управляващия орган 

  

   
 

http://www.eufunds.bg/


 
Проект: №BG16RFOP002-1.005-0294-C01 

„Разработване на продуктова иновация (услуга) за дизайн и поръчка на изработка на индивидуални/уникални мебели и интериорни 

продукти, както самостоятелно, така и в колаборативна среда” 

 
„Програм Консултинг“ ООД предлага иновативни услуги и подходи при работата си клиентите, и развива изледователска и научно-развойна дейност. В продължение на тази 

политика е целта на изпълнение на проект: „Разработка на иновативна услуга за дизайн и поръчка на изработка на индивидуални/уникални мебели и интериорни продукти, 

както самостоятелно така и в колаборативна среда“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Разработваната иновация представлява нова услуга в сферата на архитектурата в световен мащаб.  

Проектът ще се реализира в партньорство с Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия. 

В тази връзка „Програм Консултинг“ ООД търси да назначи: 

 

Експерт 3: Специалист за 5 осна CNC машина 

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ: 

 

Квалификация и отговорности: 

Образование: бакалавър в сферата на стротелството или еквивалентна такава: за доказване, кандидата следва да представи следните документи: автобиография, 

дипломи за завършено висше образование и придобита квалификация/сертификати/удостоверения и други от преминати специализации, обучения и пр.; 

Квалификация: специализирани софтуери обслужващи 5 осна CNC машина или еквивалентна такава: за доказване, кандидата следва да представи следните документи: 

дипломи/ сертификати/ удостоверения и други от преминати специализации, обучения и пр. за придобита квалификация; 

Професионален опит: минимум 6 месеца опит в управлението на съответната машина: за доказване, кандидата следва да представи следните документи: копие на 

трудови, служебни и осигурителни  книжки, копие на трудови или граждански договори, придружени със съответните им препоръки за добро изпълнение (референции) от 

работодател/ и и/или други приложими документи; 

Функции, отговорности и задължения: управлява машините при тестове и изработване на прототипи; участва активно при дефинирането на алгоритми за модификация; 

участва активно при дефинициите за генериране на производствени чертежи. 

 

Период на заетост, месеци: 23 месеца 

Часова заетост на ден: 4  

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

  

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по проект 

№BG16RFOP002-1.005-0294-С01 „Разработване на продуктова иновация (услуга) за дизайн и поръчка на изработка на индивидуални/уникални мебели и интериорни продукти, както самостоятелно, така и в колаборативна 

среда“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ПРОГРАМ КОНСУЛТИНГ” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на 

Европейския съюз и Управляващия орган 
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Проект: №BG16RFOP002-1.005-0294-C01 

„Разработване на продуктова иновация (услуга) за дизайн и поръчка на изработка на индивидуални/уникални мебели и интериорни 

продукти, както самостоятелно, така и в колаборативна среда” 
„Програм Консултинг“ ООД предлага иновативни услуги и подходи при работата си клиентите, и развива изледователска и научно-развойна дейност. В продължение на тази 

политика е целта на изпълнение на проект: „Разработка на иновативна услуга за дизайн и поръчка на изработка на индивидуални/уникални мебели и интериорни продукти, 

както самостоятелно така и в колаборативна среда“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Разработваната иновация представлява нова услуга в сферата на архитектурата в световен мащаб.  

Проектът ще се реализира в партньорство с Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия. 

В тази връзка „Програм Консултинг“ ООД търси да назначи: 

 

Експерт 4: Инженер на софтуерни изисквания/ софтуерен проектмениджър 

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ: 

Квалификация и отговорности: 

Образование: магистратура в IT мениджмънта със специализация в инженерството на софтуерни изисквания или еквивалентна такава: за доказване, кандидата следва да 

представи следните документи: автобиография, дипломи за завършено висше образование и придобита квалификация/сертификати/удостоверения и други от преминати 

специализации, обучения и пр.; 

Квалификация: Requirments Engineering (Инженерство на изискванията)/ Мениджмънт на софтуерно инжерство/ методи в Проджект мениджвънта, като PRINCE Agile/ 

SCRUM Софтуерно разработване или еквивалентна такава: за доказване, кандидата следва да представи следните документи: дипломи/ сертификати/ удостоверения и 

други от преминати специализации, обучения и пр. за придобита квалификация; 

Професионален опит: минимум 2 години опит в мениджмънта на софтуерно развитие и на комплексни организационни проекти: за доказване, кандидата следва да 

представи следните документи: копие на трудови, служебни и осигурителни  книжки, копие на трудови или граждански договори, придружени със съответните им препоръки 

за добро изпълнение (референции) от работодател/ и и/или други приложими документи; 

Функции, отговорности и задължения: инженер на софтуерните изисквания: отговорен за събирането, определянето, поддържането, документирането на изискванията и 

техния мениджмънт, изработва Интерфейс на бизнес логиката, последователността и IT, разработва бизнес идеята и решенията, поддържа разработването на тестове и 

тестови версии, интерфейс между всички заинтересовани лица и IT; Софтуерен Проектмениджър: отговорен за доставянето в обхвата и бюджета на зададената задача и 

крайните срокове, разработка на обхвата и целите на прокета (Intersection with Requirements Engineering), оценка на изпълнението на задачите, докладва и ескалира, 

управлява и оценява рисковете в проекта 

 

Период на заетост, месеци: 23 месеца 
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