МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
по публична покана с предмет:
„Предоставяне на обучения по професионална квалификация и ключови
компетентности на заетите лица в „БЕРС ЛОДЖИСТИКС ФРЕШ“ ЕООД с три
обособени позиции“

1. Пълно описание и предмет на поръчката
Предоставяне на обучения по професионална квалификация и ключови компетентности на
заетите лица в „БЕРС ЛОДЖИСТИКС ФРЕШ“ ЕООД с три обособени позиции:


Обособена позиция № 1: Предоставяне на обучения по трета степен на
професионална квалификация професия „Спедитор-логистик“ с код на
професията: 840110, специалност „Спедиция, транспортна и складова
логистика“ с код на специалността: 8401101

Максимален брой лица, които са предвидени да преминат обучения в рамките на
обособената позиция – 85 лица. Продължителност на обучението – 960 учебни часа. Броят
на учебните часове, предвидени за практическо обучение следва да са не по-малко от
петдесет на сто от общия брой учебни часове за изучаване на учебните предмети или модули
от отрасловата и специфичната професионална подготовка за професиите с трета степен на
ПК.
Лицата, включени в предвидените обучения трябва да бъдат разпределени на групи до 15
лица за постигане на максимална ефективност.
Дистанционна форма на обучение не е допустима по настоящата публична покана,
доколкото не е допустим вид дейност за финансиране по процедура за предоставяне на
БФП BG05M9OP001-1.021 „Обучения за заети лица”.
Допустимият брой отсъствия на всяко лице е 20% от часовете на цялото обучение.
Изпълнителят е длъжен писмено да информира бенефициента, когато някое лице достигне
15% отсъствия от часовете.
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Учебните часове за предвидените обучения от трета степен на ПК трябва да се осъществяват
в съответствие с изискванията на Закона за професионалното образование и обучение
(ЗПОО), както и в съответствие с Рамковите програми и чл. 29, ал. 2, т. 2 от ЗПОО.
В рамките на изпълнение на проекта Бенефициента има право да предоставя на Изпълнителя
лица за обучения, до достигане на максималния целеви брой лица по всяка от позициите.


Обособена позиция № 2: Предоставяне на обучения по втора степен
професионална квалификация професия „Сътрудник в малък и среден
бизнес“ с код на професията: 345050, специалност „Малък и среден бизнес“
с код на специалността: 3450501

Максимален брой лица, които са предвидени да преминат обучения в рамките на
обособената позиция – 9 лица. Продължителност на обучението – 660 учебни часа. Броят на
учебните часове, предвидени за практическо обучение следва да са не по-малко от
шестдесет на сто от общия брой учебни часове за изучаване на учебните предмети или
модули от отрасловата и специфичната професионална подготовка за професиите с втора
степен на ПК.
Лицата, включени в предвидените обучения трябва да бъдат разпределени на групи до 15
лица за постигане на максимална ефективност.
Дистанционна форма на обучение не е допустима по настоящата публична покана,
доколкото не е допустим вид дейност за финансиране по процедура за предоставяне на
БФП BG05M9OP001-1.021 „Обучения за заети лица”.
Допустимият брой отсъствия на всяко лице е 20% от часовете на цялото обучение.
Изпълнителят е длъжен писмено да информира бенефициента, когато някое лице достигне
15% отсъствия от часовете.
Учебните часове за предвидените обучения от втора степен на ПК трябва да се осъществяват
в съответствие с изискванията на Закона за професионалното образование и обучение
(ЗПОО), както и в съответствие с Рамковите програми и чл. 29, ал. 2, т. 2 от ЗПОО.
В рамките на изпълнение на проекта Бенефициента има право да предоставя на Изпълнителя
лица за обучения, до достигане на максималния целеви брой лица по всяка от позициите.
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Обособена позиция № 3: Предоставяне на обучения по ключова
компетентност 2 „Общуване на чужди езици” – английски език

Максимален брой лица, които са предвидени да преминат обучения в рамките на
обособената позиция – 98 лица. Продължителност на обучението – 300 учебни часа, три
нива на обучение, с провеждане на входящ тест за установяване на нивото на владеене на
езика на всяко от предвидените лица.
При провеждане на обучението трябва да бъдат предвидени часове по теория – граматика и
упражнения, както и часове по практика – провеждане на диалози, слушане с разбиране,
превод на текст от английски на български и от български на английски. Предвидените
часове по практика са не по-малко от часовете по теория.
Лицата, включени в предвиденото обучение ще бъдат разпределени на групи до 15 лица за
постигане на максимална ефективност, като и в зависимост от нивото на познаване на езика.
Дистанционна форма на обучение не е допустима по настоящата публична покана,
доколкото не е допустим вид дейност за финансиране по процедура за предоставяне на
БФП BG05M9OP001-1.021 „Обучения за заети лица”.
Допустимият брой отсъствия на всяко лице е 20% от часовете на цялото обучение.
Изпълнителят е длъжен писмено да информира бенефициента, когато някое лице достигне
15% отсъствия от часовете.
В рамките на изпълнение на проекта Бенефициента има право да предоставя на Изпълнителя
лица за обучения, до достигане на максималния целеви брой лица по всяка от позициите.
2. Място за изпълнение на поръчката
Обученията по всяка една от обособените позиции следва да се проведат в с. Мусачево.
3. Срок за изпълнение на поръчката
Началната дата за изпълнение на услугата е от датата на подаване на Уведомление от
Бенефициента към Изпълнителя за лицата, които ще бъдат обучавани.
Крайният срок за провеждане на обученията за всяка една от обособените позиции е не покъсно от датата на приключване на проект № BG05M9OP001-1.021-0388 „Подобряване
адаптивността на заетите лица, чрез участие в обучения за придобиване на професионална
квалификация и ключови компетентности“. Към датата на обявяване на поръчката крайният
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срок на проекта е 30.06.2019 г. В случай на удължаване на срока на проекта, Изпълнителят
ще бъде уведомен по надлежен ред.

4. Изисквания към документацията по изпълнение на поръчката
За Обособени позиции 1 и 2:
 Представените от кандидата учебни планове трябва да са разработени според
одобрените рамкови програми за редовна форма на обучение по посочените
специалности, утвърдени със заповед на Министъра на образованието и науката на
17.03.2017 г. и съгласно Закона за професионално образование и обучение от 29 Юли
2016г. и актуалните Държавни образователни стандарти за съответните професии.
 Успешното завършване на професионалното обучение ще бъде удостоверено със
съответният документ в съответствие с чл. 38, ал. 2, т. 2 от ЗПОО за завършено
професионално обучение с придобиване на степен на ПК - свидетелство за
професионална квалификация.

За Обособени позиции 3:
 Успешното завършване на обучението по ключова компетентност 2 „Общуване на
чужди езици” – английски език ще се удостовери с издаване на документ за
придобита ключова компетентност.

За всички обособени позиции:
 Учебните графици подлежат на одобрение от Бенефициента, като същите трябва да
са изготвени при отчитане ежедневната натовареност на персонала в работната среда.
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