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Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата 

отговорност за съдържанието на документа се носи от „Арко имоти“ ЕООД и при никакви обстоятелства 

не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 

Управляващия орган. 

 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ С ПРЕДМЕТ: 

„Повишаване на знанията и уменията на заетите лица в „Арко имоти“ ЕООД 

 

Предметът на публичната покана включва организиране и провеждане на обучения на общо 

51 (петдесет и едно) лица, заети в „Арко имоти“ ЕООД. Предметът на публичната покана е 

разпределен в три самостоятелно обособени позиции, както следва: 

1. Обособена позиция № 1: Организиране и провеждане на обучение за придобиване на 

професионална компетентност на 20 лица в професионално направление 341 

"Търговия на едро и дребно", по професия "Брокер", специалност "Недвижими имоти" 

за част от професия в трета степен на професионална квалификация 

(квалификационно ниво). 

2. Обособена позиция № 2: Организиране и провеждане на обучение за придобиване на 

професионална компетентност на 31 лица в професионално направление 345 

"Администрация и управление", по професия "Сътрудник в малък и среден бизнес", 

специалност "Малък и среден бизнес" за част от професия във втора степен на 

професионална квалификация (квалификационно ниво). 

3. Обособена позиция № 3: Организиране и провеждане на обучение на 51 лица по 

ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици“, английски език. 

Услугата се осъществява в рамките на изпълнение на проект: „Преодоляване на 

предизвикателствата на пазара на труда, чрез повишаване на знанията и уменията на заетите 

лица в "Арко Имоти" ЕООД“, финансиран по процедура чрез подбор на проекти за 

кандидатстване BG05M9OP001-1.021 „Обучения за заети лица“ – Компонент ІІ“ по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“. За изпълнение на проекта 

е сключен административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-

1.021-0054-C01 от 07.03.2018 г. 

Настоящите технически спецификации определят минималните изисквания към услугите, 

предмет на настоящата публична покана. 

 

Място на изпълнение на услугата - град София. В техническото си предложение, 

кандидатът следва да предложи къде и по какъв начин ще се осъществяват предвидените 

обучения. 

Максимален срок за изпълнение на услугата: 12 месеца от датата на сключване на 

договора, но не повече от срока на административен договор за безвъзмездна финансова 

помощ № BG05M9OP001-1.021-0054-C01 от 07.03.2018 г., а именно 30.06.2019 г. 

 

I. Обособена позиция № 1: Организиране и провеждане на обучение за 

придобиване на професионална компетентност на 20 лица в професионално 

направление 341 "Търговия на едро и дребно", по професия "Брокер", 

специалност "Недвижими имоти" за част от професия в трета степен на 

професионална квалификация (квалификационно ниво) 
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Необходимостта от обучението произтича от изразената нужда на служителите на фирмата-

кандидат да повишат своята квалификация и е в пряка връзка с основната икономическа 

дейност на компанията. 

Продължителността на обучението следва да бъде не по-малка от 600 учебни часа. 

Посочените обучения трябва да се водят в редовна, присъствена, колективна форма на 

обучение, препоръчителен брой лица в група 15. Дистанционна, задочна или друга 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. 

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. 

Очакваните резултати са: 

• Усвоени нови знания и умения от 20 служители, пряко свързани с осъществяваната 

трудова  дейност; 

• Получен легитимен документ - Удостоверение за професионална квалификация по 

професия, за съответното квалификационно ниво от всяко от 20-те заети лица във 

фирмата на възложителя, включени в обучението. Удостоверение за професионална 

квалификация трябва да бъде по образец на МОН, № 3-37. 

 

II. Обособена позиция № 2: Организиране и провеждане на обучение за 

придобиване на професионална компетентност на 31 лица в професионално 

направление 345 "Администрация и управление", по професия "Сътрудник в 

малък и среден бизнес", специалност "Малък и среден бизнес" за част от 

професия във втора степен на професионална квалификация (квалификационно 

ниво) 

Необходимостта от обучението произтича от изразената нужда на служителите на фирмата-

кандидат да повишат своята квалификация и е в пряка връзка с основната икономическа 

дейност на компанията. 

Продължителността на обучението следва да бъде не по-малка от 300 учебни часа. 

Посочените обучения трябва да се водят в редовна, присъствена, колективна форма на 

обучение, препоръчителен брой лица в група 15. Дистанционна, задочна или друга 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”.  
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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. 

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. 

Очакваните резултати са: 

• Усвоени нови знания и умения от 31 служители, пряко свързани с осъществяваната 

трудова  дейност; 

• Получен легитимен документ - Удостоверение за професионална квалификация по 

професия, за съответното квалификационно ниво от всяко от 31-то заети лица във 

фирмата на възложителя, включени в обучението. Удостоверение за професионална 

квалификация трябва да бъде по образец на МОН, № 3-37. 

 

III. Обособена позиция № 3: Организиране и провеждане на обучение на 51 лица по 

ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици“, английски език. 

Необходимостта от извършване на дейността се обуславя от необходимостта на служителите 

да боравят с чужд език и по-специално "Английски език".  

Изпълнението на дейността ще спомогне на включените в обученията за адаптирането и 

придобиването на рутина при работа със специфичната терминология на английски език, ще 

удължат активната трудова дейност на по-голямата част от заетите, ще увеличат 

производителността на труда в дружеството и реално ще допринесат за изпълнението на 

дългосрочните цели за развитие на фирмата. 

В рамките на тази дейност трябва да се организира и проведе обучение по Ключова 

компетентност „Английски език”  на различни нива на общо на 51 служители. 

Предварителното проучване показва, че обученията ще бъдат разпределени в няколко групи, 

съобразно наличното ниво на знания и умения, съгласно Европейската квалификационна 

рамка, както и други фактори, като работно време и смени. Планираният за изучаване 

английски език ще подпомогне изпълнението на ежедневните трудови задължения на 

служителите.  

 Обучението ще е с продължителност 300 уч.ч. и три нива на обучение. 

 

Очаквани резултати: 

При завършени три нива на Английски език, обучаемите лица трябва получат следните 

умения: 

✓ четене; 

✓ писане; 

✓ говорене; 

http://www.eufunds.bg/
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✓ разбиране; 

✓ делова кореспонденция; 

✓ граматика; 

✓ и други 

Представените от кандидата планове за обучението за всяко едно ниво от А1 до С1  трябва да 

съдържат: 

1. Учебна програма; 

2. Приложими форми на обучение; 

3. Разпределение на материала, според избраните учебни материали: урочна единица, 

брой учебни часове, тема на урока, лексика, граматика, умения за четене, умения за 

слушане, умения за говорене, умения за писане; 

4. Програмата да е разработена на български език; 

5. Програмата да включва минимум междинен и финален тест; 

  

Програмите за обучение трябва да са разработени за нивата от А1 до С1 включително, 

спрямо общоевропейската референтна езикова рамка, като за всяко ниво да са включени 100 

учебни часа. 

Преди стартиране на обучението, всички 51 лица трябва да преминат входящ тест за 

определяне на нивото им, с цел правилното им разпределение в групите за обучение. 

Максималният брой лица в група е 15. 

Изисквания за учебните материали: избраната система за обучение трябва да е подходяща за 

обучение на възрастни лица, като системата трябва да включва минимум следните елементи 

– учебник, учебна тетрадка, софтуер за интерактивна бяла дъска; 

Всеки обучаем трябва да получи нови учебни материали включващи най-малко учебник и 

учебна тетрадка. Избраната система за обучение трябва да бъде описана в офертната 

документация с име на издателство, име на система за обучение, елементи съдържащи се в 

учебната система. Разработените програми за обучение трябва да следват тематичното 

разпределение на учебната система, която е избрана за обучение. 

Изисквания към учебната база: минимум 15 работни места за обучаеми, интерактивна бяла 

дъска, компютър, проектор, интернет. 

В края на обучението се провежда изходящ изпит за проверка на знанията на обучаемите за 

четирите езикови умения - умения за четене, умения за слушане, умения за говорене, умения 

за писане. Изпитът е с продължителност не по-малко от 2 астрономически часа и е извън 

хорариума от 300 учебни часа по програмата. Всички завършили обучението и положили 

успешно финалния изпит, получават сертификат за владеене на езика на съответното ниво. 

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. 

Обучението ще се провежда в присъствена форма на обучение – дневна, вечерна, съботно-

неделна, според нуждите на възложителя и целевата група. 
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