БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Центърът за професионално обучение
на БСК е лицензирана национално
призната обучаваща организация за
извършване на дейности за
професионална квалификация по цели
професии или части от професии като
издава документ за завършено
професионално обучение с придобиване
на степен на професионална
квалификация по 35 професии в над 60
специалности. Професионалните
направления, застъпени в Центъра са
“Маркетинг и реклама”, “Финанси и
банково дело”, “Счетоводство и
данъци”, “Стопанско управление”,
“Офис дейности”, “Използване на
компютри”, “Строителство”,
“Хотелиерство”, “Туризъм”, “Опазване
на околната среда”, “Дърводелство и
мебелно производство”, “Заваряване”,
“Шивачество”, “Пчеларство”,
“Озеленяване”, “Горско и ловно
стопанство”, “Лесокултурни дейности” и
“Билкарство”. Във всички лицензирани
програми са включени модули за
придобиване на базисни и умения като:

•
•
•
•
•

езикови компетенции по
английски, немски и руски
език
здравословни и безопасни
условия на труд;
използване на компютърни
технологии;
комуникативни умения;
умения за работа и др.

Центърът има 18 учебни звена в гр. София и в страната, структурирани към регионалните и
браншовите камари.
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1. Услугите
на
Центъра
целят
постигане на устойчива пазарна
реализация чрез повишаване на
квалификацията за наемане при
работодател или за самонаемане
чрез разкриване на собствена
стопанска
дейност.
Особено
успешни през последните години са
програмите за самонаемане като:

Програмата “Старт в бизнеса”, която
цели
придобиване
на
конкретни
професионални умения за разкриване или
разширяване на вече съществуващ малък
семеен бизнес и е предназначена за всеки,
който е мотивиран да се изправи пред
предизвикателствата на пазара, има кураж
и сърце на предприемач и вярва в себе си.

“Предприемачество чрез франчайзинг” е надстройка над управленските знания с цел
придобиване на конкретни професионални умения и техники за разкриване на собствен
бизнес с минимален риск, използвайки готови работещи схеми на франчайзинговия бизнес
по света.
Програмата Предприемачество и бизнес в туризма цели успешна реализация чрез
собствен бизнес или ръководство на предприятие от туристическия бизнес. По време на
обучението участниците получават теоретични знания за туристическата индустрия и
практически умения за извършване на цялостен анализ на туристическия бизнес.
Счетоводната база и значението и за приемане на управленски решения е програмата
за запознаване на ръководните кадри със счетоводството като носител на основна и
преработена информация за нуждите на вземане на управленски решения и е предназначена
за ръководители на фирми и фирмен персонал от финансово – счетоводните отдели.
Програмата Интелектуална собственост и бизнес запознава бизнеса с процедурите и
практиките за:
• Регистрация на марки, патенти и промишлен дизайн;
• Разкриване на процедури срещу нарушители
• Подготовка на договори за продажба и лицензиране и др.
Международни счетоводни стандарти е програма за финансови директори, главни
счетоводители, оперативни счетоводители, банкови специалисти, служители в чуждестранни
фирми и фирми с чуждестранно участие, специалисти от държавната и общинска
администрация.

BULGARIAN INDUSTRIAL ASSOCIATION

3

•
•

2. Наред с програмите за самонаемане БСК реализира успешно специфични услуги за
професионална квалификация в конкретни приложни полета на пазара на наемния
труд като:
Хотелиерски и тур операторски дейности
Маркетинг и управление на продажбите

•

Реклама, бизнес комуникации и връзки с
обществеността

•

Бизнес стратегия, управление на човешки
ресурси и безопасност на труда
Мениджмънт на социалното осигуряване

•

•

•

Здравословни и безопасни условия
на труд – промоция на здравето на
работното място

•

Готвачи

•
•
•
•
•
•
•
•

Бизнес услуги
Малък и среден бизнес
Дърводелство
Мебелно производство
Тапицерство
Пчеларство
Строителни специалности
Шивачи

Хлебари и сладкари
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Туризъм
Селски туризъм
Цветарство и озеленяване
Горско и ловно стопанство
Лесокултурни дейности

Сервитьор – барман
Хотелиер
Камериер
Пиколо
Работник в заведенията за хранене и
развлечения

3. БСК е официален партньор на Министерство на отбраната в дейностите по
социална адаптация (СА)
¾ Мотивационно обучение
Целта на мотивационното обучение е постигане на позитивна нагласа към промяната.
Методиката и програмата е разработена целенасочено към двете групи – офицери и
сержанти с цел постигане на активен поведенчески модел на пазара на труда като
предпоставка за успешна реализация в цивилния живот.
¾ Обучение за
Допълнителна
професионална
квалификация
Като партньор на МО в дейностите за
СА по План 2004 БСК реализира
проекта
“Професионалната
преквалификация – предпоставка за
успешна социална адаптация на
съкратените кадрови военнослужещи
от БА”. Обучени са над 300 човека за
допълнителна
професионална
квалификация в две основни посоки –
за реализация на пазара на труда чрез
наемане от работодател и пазарна
реализация чрез самонаемане –
разкриване
на
самостоятелна
стопанска дейност.
¾ Дейности за насърчаване на предприемачеството и интегриране на пазара на
труда – пазарна реализация
През м. март, 2003 г. БСК съвместно с Овергаз Холдинг АД стартира пилотен проект за
изграждане на мрежа от малки инсталаторски фирми за битова газификация. Проектът е
насочен към стимулиране на предприемачеството в тесен пазарен сектор, какъвто е битовата
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газификация. Основната целева група по проекта са кадровите военнослужещи, напускащи
БА, с подходящи нагласи и образование. Проектът предвижда създаването на 500 нови
работни места, организирани в около 100 МСП за изграждане и поддържане на битови
газови инсталации, опериращи в конкурентна среда като крайни подизпълнители съгласно
програмата на Овергаз Холдинг АД за битова газификация. Пилотната фаза е разчетена за
изпълнение на територията на гр. София. През следващите години дейностите по проекта ще
обхванат и други територии в страната съгласно програмата на Овергаз Холдинг АД за
битова газификация.
4. Проект “Квалификация и
стартиране на самостоятелна стопанска дейност
за изграждане и поддържане на битови газови
инсталации”, финансиран по Програма ФАР на
ЕС (BG 0102.05) “Инициативи на пазара на труда “Стимулиране
на
предприемачеството
сред
безработните – развиване на свой собствен бизнес”.
Проектът се изпълни през 2004 г. и по него
стартираха нови 35 фирми за битова газификация в
гр. София с гарантирана реализация като
подизпълнители с договори за възлагане на
дейността.
5. Квалификационно и мотивационно обучение на безработни лица

ЦПО на БСК работи активно на пазара на преквалификация на безработни лица,
регистрирани в Бюрата по труда, с цел последваща заетост. През последните две
години са проведени над 70 курса в София и в страната и са обучени общо 1100
човека в различни програми за “Управление на малка фирма”, “Счетоводство с
автоматизирани счетоводни дейности”, “Бизнес секретари”, “Продавач –
консултанти”, “Връзки с обществеността”, “Готвачи”, “Сервитьор – бармани”,
“Строители”, “Мебелисти”, “Компютърна грамотност” и “Здравословни и безопасни
условия на труд”. БСК разработва методология, учебни планове и програми,
адаптирани към целевата група, предоставя учебни материали и изпитни тестове за
оценка на успеваемостта, издава документ за професионална квалификация,
предоставя консултантска и експертна помощ по време и след приключване на
задължителното присъствено обучение в областта на бизнес планирането,
маркетинга, инвестиционен анализ, възможности за финансиране на избрана от
участниците дейност. Предоставя индивидуални консултации на участниците за
разработване на конкретни бизнес проекти за пазарна реализация. В програмите за
реализация чрез наемане при работодател след приключване на обучението БСК
предлага от 3 до 6 месечни стажове по специалността.
6. Квалификационно обучение на заети лица по заявка на работодател

ЦПО предлага и структурирано обучение на заети лица по заявка на работодател в
конкретни професионални области като: “Работа с клиенти”, “Ефективни
комуникации”, “Компютърно счетоводство”, “Английски език – за използване на
компютри и в отделни професионални приложения”, “Шивачи”, “Готвачи”,
“Сладкари” и др. БСК информира работодателите за възможностите за повишаване
на квалификацията и преквалификация на заети във фирмите лица, за наемане на
нови лица от Бюрата по труда или чрез подбор по заявка на работодателя.
Разработва специализирани програми за обучение на работното място, за въвеждане
на нови технологични решения и оборудване, прави оценка на квалификационното
ниво на персонала и оценка на необходимостта от допълнителна квалификация,
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предлага конкретни решения. Предоставя услуги за професионална квалификация
съгласно лиценза си.
7. Програма за обучение по ЗБУТ - “Осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд на работното място”
Програма на БСК за обучение по проблемите на здравословните и безопасни
условия на труд на работното място е разработена в отговор на необходимостта от
информация на българските работодатели, както в областта на законодателната
уредба на дейностите и взаимоотношенията за привеждане на българските фирми в
съответствие със ЗЗБУТ и подзаконовите нормативни актове, така и в областта на
най-добрите световни практики за промоция на здравето на работното място и
възможността те да бъдат адаптирани и прилагани от българските фирми като част
от националната стратегия за интегрирането на страната ни в Европейския Съюз.
БСК предоставя комплексна услуга по ЗБУТ, включваща:
• Консултации на определените със заповед на Възложителя лица, членове на КУТ
и ГУТ
• Оформяне на Досие по оценка на работните места и професионалния риск във
фирмата
• Изработване на Програма за осигуряване на здравословни и безопасни условия
на труд през текущата година
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