Приложение 2

УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЕCDL
ТЕСТ ЦЕНТЪР
ECDL kвестор, ECDL локален квестор и ECDL проверяващ
ECDL тест центърът трябва да разполага с поне двама души,
притежаващи ECDL лиценз и които да са регистрирани в офиса на ЕЕИГ
– България като квестори и проверяващи.
За периода 2013 - 31.12.2015 година, квестори ще бъдат: ECDL
квестор – представител на ЕЕИГ – България и ECDL локален квестор
– представител на ECDL тест центъра.
За
ще

същият

период

ECDL

проверяващите

бъдат представители на ЕЕИГ – България.
Съоръжение за сигурно съхраняване на документацията
ECDL тест центърът трябва да бъде оборудван със сейф,

достъп, до който да имат само ECDL оторизираните му служители.
Сейфът е съоръжение, в което се съхраняват картите за умения (Skills
cards), тестовата документация и изпитните резултати.
Интернет връзка
ECDL тест центърът трябва да бъде снабден с постоянна
Интернет връзка заради Модул 7 – Информация и комуникации.
Хигиена и безопасност
ECDL тест центърът трябва да се придържа към общоприетите
предписания за хигиена и безопасност.
Политика на равнопоставеност
От ECDL тест центъра ще се изисква да се присъедини към
политиката на равнопоставеност, следвана от страните членки на ЕCDL
– F.
Гаранции за качество на изпитната процедура
ECDL тест центърът трябва да гарантира качествена изпитна
процедура, съгласно изискванията на ЕCDL – F.
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Приложение 2
Плащания – такси за оторизиране на ECDL тест център


ТАКСА ЗА ОТОРИЗИРАН ECDL ТЕСТ ЦЕНТЪР

Лицензоползвателят поема разходите за оторизирането на ECDL
тест центъра. Авторизиран тест център – ATES.

Процедура по оторизиране на ECDL тест център от
Лицензната комисия към ЕЕИГ – България:
Необходими условия: 
Начална вноска - 550 евро;
 Вноска за инсталация на клиентската част от информационната
система на ЕЕИГ – България, както и годишна вноска за мониторинг и
поддръжка от 250 евро; Цена за първоначален старт на ECDL тест
центъра: 800 евро. Цената е без включен ДДС.
ECDL тест центровете трябва да удовлетворяват техническите
условия и изисквания на ATES.
Ако отговаря на всичките тези условия, по преценка на
лицензната Комисия на ЕЕИГ – България, се сключва договор за ECDL
тест център със срок от една до три години (това е срокът на подписания
контракт).
За всяка следваща година лицензираният ECDL тест център
заплаща:
 Годишна вноска за мониторинг и поддръжка на ATES – 150 евро;
Цената за всяка следваща година е 150 евро. Цената е без
включен ДДС.
 Всяка следваща година започва когато е изтекъл едногодишният
срок от датата на влизане на действие на лицензионния договор.
Забележки:
Началната вноска от 550 евро (без ДДС) се заплаща след
получаване на потвърждение за получено заявление преди стартиране
на лицензионната процедура. Skills Cards могат да се заявяват и закупят
от тестовите центрове в произволно количество, съобразно
възникващите нужди. След потвърждение за лицензирането се
доплащат таксите до 800 евро (без ДДС), която е (250 евро, без ДДС).
Цената на всеки изпит по модула от програмата се определя от
съответния ATES. За всеки проведен изпит се превеждат 2 евро (цената
2

Приложение 2
е без ДДС) на ЕЕИГ – България. ЕЕИГ – България се
задължава за периода 2013 – 31.12.2015 година да извърши
генериране на изпитните материали в електронен и хартиен вид, да ги
достави, да проведе теста, да вземе резултатите от проведения тест,
да ги запечата и достави в ЕЕИГ – България за проверка. Съответната
изпитна информация (свързана с конкретна заявка Skill Card на
конкретно физическо лице) се записва в електронен вид в базата данни
на ЕЕИГ – България, както и в клиентската част, намираща се в ATES.
ECDL квесторите представят изпитния протокол в ECDL центъра
за проверка от ECDL проверяващи. ЕCDL проверяващите попълват
резултатите и го предават в офиса на ЕЕИГ – България за отчет и
съхранение.

В последствие към архива на ATES и на ЕЕИГ – България се
добавя и копие от изпитната документация по съответния тест и на
хартиен носител.
ТАКСА ЗА ОТОРИЗИРАНЕ ПРИ ПРОМЯНА НА АДРЕСА НА ECDL ТЕСТ
ЦЕНТЪРА

Промяната на адреса на един ECDL тест център струва 500 евро
(в цената не е включен ДДС). ЕЕИГ – България ще се ангажира при
своевременно съобщение да свърже необходимостта от изменение на
адреса с ревизия, тъй като измененията от данните към ECDL тест
центъра в рамките на посещението на ревизора са безплатни. Ако
ревизията

излезе

отрицателна,

то

таксата

от

500

евро

при

необходимост от допълнителен одит трябва да се заплати.
Оторизирането на изпитните помещения ще е необходимо и ако
се поднови хардуера или софтуера.
Последващи действия:
1. След одобряването на ECDL тест центъра по документи от
ЕЕИГ – България се изпраща уведомление за изплащане на
първоначалната такса в размер на 550 евро (цена без ДДС). 2.
Офисът на ЕЕИГ – България ще се свърже с Вас за насрочване на
дата и час за посещение. Упълномощени длъжностни лица от
Комисията по качество към ЕЕИГ – България ще Ви посетят на
място за да проведете разговор по оторизирането Ви като
лицензиран ECDL тест център, което трае до 4 часа.
3. Длъжностните лица ще представят в офиса на ЕЕИГ – България
препоръка въз основа на видяното по време на срещата си с Вас и
проведения разговор.
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4. В случай на положителен отговор от наша страна и след
заплащане на таксите, Вие ще бъдете снабден с договор и ще
ви бъде издаден сертификат.
5. В случай на отрицателен отговор, ще Ви препоръчаме според
причината (причините) за това Вашата молба да не бъде одобрена,
какви действия ще са необходими да предприемете, така, че да Ви
приобщим

за

в

бъдеще

в

голямото

семейство

на

ECDL

компютърното общество.
6. Ще трябва да подпишете и договор за използване на търговските
марки (в него няма финансови условия). Той регламентира
изключително въпросите на интелектуалната собственост на
търговските марки, предоставени от ECDL – F чрез ЕЕИГ – България
за безвъзмездното им ползване от ECDL тест центъра за срок на
действие на контракта.
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