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Проект BG16RFOP002-1.001-0024 “Внедряване на иновативна услуга за персонализирано образование, 

предоставяна чрез компютърно и мобилно приложение в дейността на "Център за образователни инициативи" 

ООД”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Център за 

образователни инициативи" ООД” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ 

отразява официалното становище на ЕС и УО. 

"Център за образователни инициативи" ООД” на 18.01.2017 г. подписа договор 

BG16RFOP002-1.001-0024-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с 

Министерство на икономиката с предмет изпълнение на проект: „Внедряване на иновативна 

услуга за персонализирано образование, предоставяна чрез компютърно и мобилно приложение 

в дейността на "Център за образователни инициативи" ООД”.  

 

Проектът е свързан със закупуване и имплементиране на хардуер: Сървъри - 4 бр.; 

Хранилище за данни - 1бр.; Хранилище за архиви - 1 бр.; Управляеми комутатори 12 порта 

10GBaseT-3 бр.; Управляем комутатор, 48 порта 1GbE -1 бр.; Защитна стена - 2 бр.; Мобилни 

работни станции - 2 бр. и Видеодисплей 2бр. и софтуер: Софтуер за интеграция със системи за 

дистанционно обучение и софтуер за създаване на съдържание 1 - бр.; Софтуер за мобилно 

приложение 1 бр.; Софтуер за мониторинг и балансиране на клъстер от облачно свързани 

сървъри - 1бр. Успешното внедряване на иновативната услуга ще бъде подпомогнато и от 

предоставянето на два типа услуги: провеждане на пазарен анализ и проучване на пазара и 

предоставяне на достъп до бази данни от електронни учебници и помагала. 

 

С помощта на тези активи и услуги ще се внедри продуктовата иновация Cloud Virtual 

Class (CViC) - иновативна услуга за персонализирано образование, предоставяна чрез 

иновативно компютърно и мобилно приложение, разработени самостоятелно от ЦОИ ООД. 

Иновативността на услугата се състои в това, че предлага изцяло персонализиран подход за 

образование в зависимост от образователните потребности и възможности за усвояване на 

учебния материал на обучаемия. Тази образователна услуга се различава значително от 

предлаганите в момента, които се основават на подхода да поднасят едно и също образователно 

съдържание по един и същи начин на обучаеми с различни образователни потребности и 

възможности за усвояване на учебния материал. 

 

Оборудването ще се закупи със средства по Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020 г., като общата сума на инвестицията е 476 640.00 лв., от 

които 428 976.00 лв. безвъзмездна финансова помощ (364 629.60 лв. европейско и 64 346.40 лв. 

национално съфинансиране) и 47 664.00 лв. собствено съфинансиране. 

 

Обща цел на проекта: Повишаване на иновационната дейност на "Център за 

образователни инициативи" ООД в тематична област "Нови технологии в креативни и 

рекреативни индустрии", направление "Компютърни и мобилни приложения с образователен 

характер" от ИСИС чрез внедряването на иновативна на европейско ниво образователна услуга, 

предоставяна чрез компютърно и мобилно приложение. 

 

Специфични цели на проекта: 

 

 Внедряване на иновативна на европейско ниво образователна услуга, предоставяна чрез 

компютърно и мобилно приложение; 
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 Разширяване на портфолиото от предлагани услуги на "Център за образователни 

инициативи" ООД; 

 Разширяване на капацитета на "Център за образователни инициативи" ООД; 

 Подобряване на конкурентоспособността на "Център за образователни инициативи" 

ООД. 

 

Резултати:  

 

 Внедряване на иновативно компютърно приложение за персонализирано образование, с 

което ще бъде предоставяна иновативна на европейско ниво услуга за персонализирано 

образование; 

 Постигане на желаната себестойност на иновативната услуга и като следствие – 

постигане на дисконтиран срок за откупуване на инвестицията между 1 и 5 години; 

 Възможност за едновременно предлагане на услугата /едновременно провеждане на 

учебни видеоконферентни сесии с 2000 потребители/ и в резултат – постигане на 

вътрешна норма на възвращаемост между 20 и 40%; 

 Нарастване на производителността на предприятието, в следствие на внедряването на 

иновацията и поради цялостната автоматизация на процесите, извършвани от софтуера; 

 Успешна пазарна реализация на внедряваната иновативна услуга за персонализирано 

образование; 

 Удължаване на жизнения цикъл на продукта и разширяване на неговия пазарен 

потенциал; 

 Дообогатяване на иновативната услуга за персонализирано образование, чрез 

предоставяне на електронни образователни материали от целия спектър от области на 

познанието, чрез осигуряване на достъп до бази данни от електронни учебници и 

помагала. 
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