
 

 

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ  

НА  ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯТА „20 за 20“ 

СЕРТИФИКАЦИОННА ПРОГРАМА НА БАУХ 

ОКТОМВРИ 2020 г. 

 

I. ОРГАНИЗАТОР. ЦЕЛ НА КАМПАНИЯТА.  
1. Организатор на настоящата кампания е Сдружение „Българска асоциация за 
управление на хора“, ЕИК: 175012964, със седалище и адрес на управление: град София, 
ул. „Княз Александър I“No 16Б.  
 
2. Цел на настоящата кампания е да мотивира  бизнеса и неговите мениджъри в своята 
роля за по-успешен бизнес,  в създаванетои на по-мотивирани и ефективни екипи чрез 
налагане на професионални стандарти, гарантиращи професионализъм, умения, знания 
като за целта предлагаме промоционални цени за участие в Сертификационната 
програма на БАУХ.  
 
II. СРОК ЗА УЧАСТИЕ  
Периодът за подаване на кандидатури за участие в кампанията е от 01.10.2020 г. до 
15.10.2020 г., включително.  
 
IІІ.  Участници 
1. В кампанията може да участва всяко физическо лице - член на Сдружение Българска 
асоциация за управление на хора. Същото следва да отговаря на условията за 
сертифициране за съответното ниво, за което кандидатства, както е посочено в сайта на 
Сертификационната програма: https://hrcm-cert.com/sertifikatzionni-niva/ 
2. Участието в кампанията задължава кандидатът да започне и довърши 
сертификационния процес в рамките на 6 месеца от стартирането на програмата по 
сертифициране, запазвайки условието за членство в сдружението през целия период.  
 
IV.Механизъм на кампанията  
1.Желаещите да участват в кампанията следва да попълнят и изпратят електронен 
формуляр – ТУК,  CV, както и сканирана диплома за завършено висше образоване – на 
следния електронен адрес - bapm@bapm.bg, в периода, посочен в раздел II от 
настоящите правила.  
 
2. Общият брой на участниците, които ще се сертифицират при прoмоционални цени, е 
двадесет, разределени, както следва в отделните Сертификационни нива (категории):  
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1. За Ниво 1 „Сертифициран специалист човешки ресурси“ – двама кандидати; 
2. За Ниво 2 „Сертифициран старши специалист човешки ресурси“ – трима 

кандидати; 
3. За Ниво 3 „Сертифициран мениджър управление на човешките ресурси“ – пет 

кандидати“; 
4. За Ниво 4 „Сертифициран мениджър стратегическо управление на човешките 

ресурси“ – десет кандидати;  
 

3. Двадесетте участници ще се определят по хронологичната поредност на 
кандидатстването им – класирането ще се извърши по отделните категории до 
попълване на максималния брой кандидате за всяка категория поотделно. При липса на 
достатъчно кандидати от една категория, местата не се прехвърлят като увеличение на 
кандидатите в друга категория. Класирането ще се изготви по категории.За дата и час, 
определящи поредността на кандидатстване, се считат датата и часът на постъпване на 
изискуемите документи в онлайн системата на Сертификационната програма. 
 
4.Членовете на Сертификационния съвет на БАУХ ще разгледа кандидатурите на първите 
двадесет участника, подали документи в срок и ще ги оценят по допустимост. За участие 
ще бъдат допуснати само тези, които отговарят на всички условия – административни и 
професионални. В случай на недопустимост ще бъдат разгледани документите на 
следващия по реда на кандидатсване участник, при същите условия, за което ще бъде 
уведомен.  
 
5. На 20 октомври 2020 г. всички участници в кампанията ще бъдат уведомени за 
резултата от разглеждане на кандидатурата им. 
6. Двадесетте участника, допуснати до програмата за сертифициране при 
промоционални цени, следва да заплатят дължимата сума по банков път, еднократно,  в 
срок до 05.11.2020г. включително, както следва за отделните сертификационни нива: 
 

1. За Ниво 1 „Сертифициран специалист човешки ресурси“ – 600, 00 лева;  
2. За Ниво 2 „Сертифициран старши специалист човешки ресурси“ – 800, 00 лева; 
3. За Ниво 3 „Сертифициран мениджър управление на човешките ресурси“ – 1 000, 

00 лева;  
4. За Ниво 4 „Сертифициран мениджър стратегическо управление на човешките 

ресурси“ – 1 200, 00 лева;  
 
В случай на неплащане на таксата за сертифициране в посочения срок,   ще бъдат 
разгледани документите на следващият по реда на кандидатстване участник за 
съответната категория, за което същият ще бъде известен.  
  
V. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ  
1. С предоставянето на своите данни заявявате съгласието си за участие в кампанията, 
приемате нейните условия и давате съгласието си личните Ви данни (име и фамилия, 
имейл, телефон) да бъдат обработвани от Сдружение Българска асоциация за 
управление на хора в качеството  на  администратор  на  лични  данни  за  целите  на  
провеждане  на настоящата  кампания.  Предоставените  лични  данни  ще  се  обработват  
в съответствие  с  изискванията  на  Регламент  (ЕС)  2016/679  на  Европейския парламент  



и  на  Съвета  от  27  април  2016  година  относно  защитата  на физическите  лица  във  
връзка  с  обработването  на  лични  данни  и  относно свободното движение на такива 
данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на 
данните), Закона за защита на личните данни и останалите  разпоредби  на  
приложимото  българско  законодателство  относно защита на личните данни. 
Декларация (политика) за поверителност на данните на БАУХ е публикувана на интернет 
адрес: https://www.bapm.space/w/bg/privacy/ 
 
VI. ОТГОВОРНОСТ НА ОРГАНИЗАТОРА 
1. Организаторът не носи отговорност при невиновна невъзможност за изпълнение, 
съгласно чл. 81, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите – в случаите на случайно 
събитие или непреодолима сила.  
2. За нуждите на тези правила, непреодолима сила представлява всяко събитие, което 
не може да бъде контролирано, ограничено или предвидено от Организатора, и което 
прави невъзможно изпълнението на задълженията на последния по настоящите 
правила. Това включва, без ограничение: войни, пожари, наводнения, стачки и блокади, 
земетресения, други природни бедствия от всякакъв характер, както и всякакви правни 
актове, които биха довели до забраняване или изменение на настоящите правила.  
3. При пречки настоящата кампания да се проведе по план поради причини извън 
контрола на Организатора, като измама, технически проблеми или други причини, 
които, по преценка на Организатора, променят или нарушават организацията, 
сигурността, правилността, целостта или нормалното провеждане на кампанията, 
Организаторът си запазва правото да прекрати, отмени, промени или спре кампанията. 
При спиране на кампанията поради форсмажорни обстоятелства, измама или 
технически затруднения преди края на предвидения период, ще бъде направено 
официално изявление, което ще бъде публикуване на сайта на Организатора.  
 
VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 
Правилата за провеждане са задължителни за Организатора и всички участници в 
кампанията. 
 
Настоящите правила са достъпни на сайта на Сдружение „Българска асоциация за 
управление на хора“: https://www.bapm.space/w/bg/, както и в сайта на 
Сертификационната програма на БАУХ: https://hrcm-cert.com/  
 
Всеки участник може да получи допълнителна информация на имейл: bapm@bapm.bg  
 
Правилата са утвърдени от Организатора на кампанията на 30.09.2020 г. 
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