
 

 

 

  
Национален Център за 

Професионално Обучение в 

системата на Търговско Промишлените
 Палати–Камари  в  България
 
 

Клон Пловдив 



 
Кои сме ние? 

 
 Лицензирана обучаваща 

организация, създадена през 

2002 г., за извършване на 

дейности за професионална 

квалификация по цели професии 

или част от професии. 

 

 Част от структурата на НЦПО 

към БТПП – София.  

 

 Издава национално признат 

документ за завършено 

обучение. 



Центърът разполага с:  

 Учебни програми за 

квалификация и 

преквалификация за над 87 

професии.  

 

 Високо квалифицирани 

специалисти, преподаватели и 

лектори по теория и практика.  

 

 Създава възможност за 

изнасяне на обучението  във 

фирмите на конкретните 

работни места.  

Обучение по БЗР в ,,Роза Импекс’’ ЕООД 



Центърът се стреми: 

 Да поддържа постоянно ниво 

на качеството на услугите. 

 

 Системно да провежда 

обучение за повишаване 

квалификацията на 

персонала и неговата 

мотивация. 

 

 Да подготвя специализирани 

учебни програми според 

изискванията на клиента. 

     Обучение по монтаж, демонтаж и 
експлоатация на скеле във фирма  

,,Н и Б’’ ООД 



 

 

Центърът за професионално обучение 

изпълнява проекти, насочени към:  

 

  Намаляване равнището на безработица чрез програми за 

професионално  обучение на безработни лица от групи в 

неравностойно положение, дългосрочно безработни и безработни 

младежи до 29-годишна възраст. 

 

 Преквалификация на служители от състава на индустриалните 

предприятия (заварчици, стругари, фрезисти, каристи и др.). 

 

 Проекти, свързани със здравословни и безопасни условия на труд 

както в сферата на реалния сектор, така и в сферата на 

образованието. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектите, в които участваме, са: 



 
Проект ,,Първа работа’’ 

 
 Осъществява се с 

финансовата подкрепа на 

Оперативна програма 

,,Развитие на човешките 

ресурси’’. 

 

 Целта на проекта е 

осигуряване на заетост на 

безработни младежи до 29 – 

годишна възраст за период от 

6 до 12 месеца.  

 

 

Обучение по Ключова компетентност 5 в Търговско-    

Промишлена Камара - Пловдив 



 

 

 

Проект на Изпълнителна агенция ,,Главна 

инспекция по труда’’- София 

 

 
 

 Проектът „Превенция за 

безопасност и здраве при 

работа“ е финансиран по 

Оперативна програма „Развитие 

на човешките ресурси”. 

 

 В негово изпълнение се 

изготвят помагала и брошури в 

съответни икономически 

дейности. 

 

 

 

 

 

 

http://www.gli.government.bg/page.php?c=130


 

Проект ,,Мениджър за един ден’’  

 

 Национална инициатива на 

,,Джуниър Ачийвмънт 

България’’.  

 

 Дава възможност на 

ученици от страната да 

преживеят един реален 

работен ден с 

представители на безнес 

средите, държавните и 

общинските институции. 

 

,,Мениджър за един ден’’ - 2013 г. в Търговско-

Промишлена Камара - Пловдив 

        



 
28 април - Световен ден за безопасност и 

култура на труда  

 Започва да се отбелязва 

ежегодно от Международната 

организация по труда през 2001 

година. 

  

 Почита се паметта на жертвите 

при трудови злополуки и 

професионални болести.  

 

 Акцентира се върху 

превенцията срещу 

нещастните случаи. 

 

 

Отбелязване на 28 април във фирма 
,,Бултекс 99’’ ЕООД 



Пакт за заетост на социално изключени 

младежи до 29-годишна възраст 

 

 Това е инструмент, одобрен от 

Европейската комисия и други 

международни организации.  

 

 Цели обединяване на местните 

социални партньори, 

регионалната служба по 

заетостта, областната 

администрация, крупните фирми, 

за намиране на стратегии, 

решаващи проблемите на 

младежката безработицата.   



 
Реализиране на проект на Министерство на 

отбраната за обучение на освободени 
военнослужещи 

 
 Обучение за придобиване 

на правоспособност за       

Машинист на ПСМ - 

багери и товарчни 

машини до 500 к.с.  



 

 
Характерните курсове, по които 

се провеждат обучения, са: 

 

 



 

 
Заваряване 

 

     
 Ръчно-електродъгово 

заваряване. 

 Електродъгово заваряване в 

защитна газова среда от аргон - 

МИГ.  

  Електродъгово заваряване в 

защитна газова среда от СО2- 

МАГ. 

 Електродъгово заваряване в 

защитна газова среда от аргон - 

ВИГ. 

 Газокислородно заваряване. 

 Газокислородно рязане. 



Каристи - вътрешно заводски транспорт  

 Обучението служи за 

придобиване на 

правоспособност /или 

признаване/ за работа с 

електро и мотокари в 

предприятията. 

 

 



Шлосери 

 Съгласно НАРЕДБА № 37 

от 26.08.2010 г. за 

придобиване на 

квалификация по 

професия ,,Шлосер"  



Стругари 

 Съгласно НАРЕДБА № 36 

от 26.08.2010 г. за 

придобиване на 

квалификация по      

професия „Стругар’’. 



 
Монтаж, демонтаж, експлоатация и 

безопасност при работа с кофраж  

 

• Съгласно НАРЕДБА № 2 

от 22 март 2004 г. за 

минималните изисквания 

за здравословни и 

безопасни условия на 

труд при извършване на 

строителни и монтажни 

работи. 

 

• Обученията включват 

теоретична и практическа 

част. 

 

 

Курс ,,Кофраж’’ в ,,Кофражна техника’’ АД – 
Пловдив  



 

Монтаж, демонтаж, експлоатация и 

безопасност при работа със скелета 
 

 

 

Съгласно НАРЕДБА № 2  

от 22 март 2004 г. за  

минималните изисквания  

за здравословни и  

безопасни условия на труд 

при извършване на  

строителни и монтажни  

работи. 

 

 
 

Курс ,,Скеле’’ в ,,Н и Б’’ООД 

 



Обучение по здравословни и безопасни 

условия на труд 

  Предназначено за: 

 

 длъжностни лица, които 
ръководят и управляват 
трудовите процеси; 

 

 лица, провеждащи 

     инструктажите по БЗР; 

 

 координатори; 

 

 специалисти БЗР.  

    Обучение на членове на Клуба по 
безопасност и здраве при работа - 

Пловдив 



Безопасност при работа с 

електросъоръжения до 1000 V 

 

 Обучението е 

предназначено за  

длъжностни лица, които 

ръководят, контролират и 

извършват техническа 

експлоатация и оперативно 

обслужване на действащото 

електрообзавеждане и при 

изпълнение на ремонти, 

реконструкции и 

модернизации по него. 

 

 

Обучение на представители от ,,Миг 

Инженеринг’’ ЕООД  



Обучение на тема ,,Еко нормативи’’ 

 Предназначено за 

специалистите по екология във 

фирмите. 

 

 Разглеждат се новоизлезлите 

нормативни документи, 

свързани с околната среда, 

вещества, нарушаващи 

озоновия слой, атмосферен 

въздух, отпадъци, химикали и 

др. 



Обучение на представители от общинските 
администрации, учебни и детски заведения 

                            Обучение по БЗР в ,,Бултекс 99’’ ЕООД – Заседателна зала 



Участие в областни и общински комисии 

 

 Областен съвет за развитие 

на област Пловдив 

  Областен съвет по условия 

на труд 

 Областен съвет за 

тристранно сътрудничество  

 Постоянна комисия по 

заетост 

 Областен съвет за 

сътрудничество по етнически 

и интеграционни въпроси и 

др. 

Участие на представители на Камарата и 

НЦПО – Пловдив в Областен съвет по 

условия на труд - Пловдив 



Пътуващи семинари 

• Пътуващ семинар – гр. Златоград • Производствена база на ,,Бултекс 99’’ 

ЕООД в гр. Златоград 



 
Наши партньори са: 

 
• Специализираните 

професионални гимназии от 
областта 

• Камара на строителите в 
България Областно 
представителство - Пловдив 

• Фондация ,,Център за 
безопасност и здраве при 
работа’’ 

• Дирекция ,,Регионална служба 
по заетостта’’ – Пловдив 

• Център ,,Образование за 
демокрация’’ 

• Учебен център ,,Трансинг’’ 

• ,,Бултекс 99’’ ЕООД 

• СТМ ,,Дани Груп- Джонови’’ 
ЕООД 

• Клубът на специалистта по 
безопасност и здраве при 
работа, КС ,,Човешки ресурси’’ , 
КС ,,Екология’’ 



 
Наши клиенти са: 

 
 ,,Щека Електроник България’’ 

ЕООД 

 

 ,,Сокотаб България’’ ЕООД 

 

 ,,Тeрем - Георги Бенковски’’ 
ЕООД 

 

 ,, Интеркомплекс’’ ООД 

 

 ,,Атаро Клима’’ ЕООД 

 

 ,,Новиз’’ АД 

 

 ,,Булсафил’’ ООД 

 ,Агри България’’ ЕООД 

 

 КЦМ АД  

 

 ВМЗ АД 

 

 ФРР „Рома”   

 

 ,,Роза Импекс’’ ЕООД 

 

 Професионалните гимназии от 

      региона  

 

 Строителни фирми от  

      професионалния регистър на  

      КСБ – ОП Пловдив 



За контакти: 

 
Търговско-Промишлена Камара - Пловдив 

4003 Пловдив, ул. ,,Самара’’ №7  

Tел.: 032 908 980 

E-mail: office@pcci.bg  http://ncpo.pcci.bg/ 

 

Весела Голомеева - Управител НЦПО - клон Пловдив 

 

mailto:office@pcci.bg
http://ncpo.pcci.bg/



