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Уважаеми читатели,

пред Вас е Каталогът на курсовете за професионална квалификация и 
обученията по ключови компетентности на Центъра за развитие на 
човешките ресурси и регионални инициативи (ЦРЧРРИ). Обученията се 
финансират със средства от Националния план за действие по заетостта 
(НПДЗ) за 2020 г. и  са предназначени за безработни лица, регистрирани 
в бюрата по труда по местоживеене. Те имат за цел повишаване на 
професионалната квалификация подпомагане процеса на   реализация на 
пазара на труда на обучаемите.

В Каталогът ще намерите информация относно начина и условията 
за кандидатстване в курсовете и обученията, графикът на провеждане, 
обхватът на учебните програми, придобитите знания и умения за всяка от 
специалностите, както и информация за положените изпити и документи, 
удостоверяващи успешното им завършване. 

ЦРЧРРИ има лиценз за провеждане на обучения по 25 специалности, 
като всяка година в годишния план за провеждане на обучения по НПДЗ 
се включват онези от тях, които са актуални с оглед на динамиката на 
пазара на пазара на труда и позволяват добра реализация на завършилите 
ги.  Следейки актуалните тенденции и в зависимост от търсенето на 
кадри ЦРЧРРИ непрекъснато обновява и разширява портфолиото на 
провежданите курсове.  В настоящата година ще се проведат курсове за 
придобиване на професии като: офис секретар, екскурзовод, оперативен 
счетоводител, готвач, работник в озеленяването, оператор на компютър, 
хлебар-сладкар, сътрудник в малък и среден бизнес, икономист-мениджър 
и програмист.

Част от предлаганите курсовете за професионална квалификация 
се предхождат от обучения по ключови компетентности. През 2020г. 
Центърът предлага обучения по три от осемте групи от ключови 
компетентности, това са: комуникативна, дигитална и предприемаческа. 
Ключовите компетентности са нужни на всеки човек за личностна 
реализация и развитие, пригодност за заетост, социално приобщаване 
и активно гражданско участие. ЦРЧРРИ дава възможност на обучаемите 
след успешното завършване на обучението по ключова компетентност да 
продължат своето развитие в курсове за професионална квалификация. 
Предвидените професионални курсове за т.г. с предхождащо обучение 
по ключова компетентност са: екскурзоводско обслужване, оперативен 
счетоводител, малък и среден бизнес, икономика и мениджмънт.
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За Центъра

Учебно-методически капацитет 
В работата си по международни и национални обучителни проекти 

за администрацията  и организацията си на курсове за безработни 
лица повече от петнадесет години, ЦРЧРРИ прилага високи стандарти в 
съвременното обучение на възрастни. Методистите на Центъра следят 
за непрекъснатото развитие и усъвършенстване на обучителните 
методи и осъвременяване на учебните програми при строго спазване 
на нормативните изисквания. Стандартът при провеждането на всяко 
обучение се гарантира от въведената вътрешна система за следене 
на качеството, включваща попълването на въпросници за оценка 
на получените обучителни услуги от всеки курсист. При подбора 
на преподавателския състав, екипът на Центъра залага на лектори 
практици, които притежават богат опит в своята област и могат да 
предадат знанията си по достъпен и разбираем начин, а в разработените 
от методистите на Центъра обучителни програми приоритетно значение 
се отдава на часовете по практическа подготовка. 

База и транспорт
Центърът разполага със отлична собствена материална база, 

разположена в подножието на Стара планина над кв. Кремиковци. 
Местонахождението, позволяващо относителна откъснатост от 
динамиката на столицата, но и бързо и удобно пътуване чрез осигурения 
транспорт, създава отлични условия и възможност за провеждане на 
задълбочен и целенасочен обучителен процес.

Обученията се осъществяват в единадесет съвременно оборудвани 
учебни зали с 20, 30 и 80 места и три компютърни зали, две от които 
са снабдени с нова компютърна техника с лицензиран софтуер, 
конферентна зала с 130 места и възможност за симултанен превод от 
и на няколко езика едновременно. 
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Дигитална среда и продукти
На цялата територия на Центъра е осигурена високоскоростна свободна 

Wi-Fi мрежа.
ЦРЧРРИ непрекъснато осъвременява и надгражда своите дигитални 

продукти, които допринасят за повишаване качеството на обучителния 
процес. На разположение на всички обучаеми и лектори на ЦРЧРРИ са 
външна интернет страница (chrdri.net), където всички заинтересовани 
могат да намерят актуална информация за случващото се в Центъра и 
която функционира като единен разпределителен портал, чрез който са 
достъпни останалите електронни продукти:

◊ постоянно допълвана електронна библиотека със свободен достъп;

◊ виртуален Клуб на лектора;

◊ Платформа за дистанционно обучение;

◊ SmartNet – виртуална мрежа на всички обучавани или завършили 

курсовете на ЦРЧРРИ.

Всички електронни продукти  са достъпни и лесни за използване и 
осигуряват непрекъснат електронен обмен на знания и умения между 
преподаватели и обучаеми. 
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КУРСОВЕ ЗА 

ПРОФЕСИОНАЛНА

КВАЛИФИКАЦИЯ 

АПРИЛ - ДЕКЕМВРИ
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КУРС ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

СПЕЦИАЛНОСТ: АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

ПРОФЕСИЯ: ОФИС СЕКРЕТАР
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: ВТОРА СТЕПЕН 

Кой и как може да кандидатства?
За курса имат право да кандидатстват безработни лица, регистрирани в бюрата по 
труда, консултирани и насочени от съответните служби по местоживеене. За учас-
тие в курса, се обърнете към Вашия трудов консултант от ДБТ, който да стартира 
процедурата за кандидатстване.

Изисквания за кандидатстване:
Кандидатите трябва да имат навършени 16 години. Минималните образователни 
изисквания са завършен първи гимназиален етап на основание Закон за преду-
чилищното и училищното образование или Х клас по реда на отменените Закон 
за народната просвета и Закон за степента на образование, общообразователния 
минимум и учебния план.

Форма на провеждане: дневна
Продължителност: 660 учебни часа / 83 дни 
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ПРИЛАГАНЕ НА КОМПЛЕКСЕН ПОДХОД ПРИ
 РАБОТА С УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА 

ЗА ПОСТИГАНЕ НА УСТОЙЧИВА ЗАЕТОСТ ЧРЕЗ РАЗВИТИЕ 
НА УСЛУГИТЕ И СЪТРУДНИЧЕСТВО С РАБОТОДАТЕЛИТЕ

Обхват на програмата:
 Теоретичното и практическото обучение ще протече в рамките на 500 учебни 
часа. Освен задължителните часове по обща професионална подготовка са вклю-
чени  часове по отраслова професионална подготовка,  като предвидените теми 
са: чужд език по професията (английски език); обща теория на правото  и трудово 
право; обща характеристика и организация на фирмата; работа в екип; бизнес ко-
муникация и делово общуване; планиране на работното време. По специфичната 
професионална подготовка, теоретичното и практическо обучение включва: ико-
номика на фирмата; информационни и комуникационни технологии; работа с офис 
и компютърна техника; бизнес кореспонденция; фирмен протокол за организация 
на срещи; деловодство и архив. За осъществяване на производствената практика 
(160 часа) Центърът осигурява условия в реална работна среда за всеки обучаем.

Знания и умения: 
След завършване на курса участниците ще получат знания за: 

• делова кореспонденция и комуникация;
• базова компютърна грамотност;
• деловодство и архив;
• правилата на бизнес протокола при посрещане и изпращане на гости;
• организиране на работни срещи и мероприятия;
• принципи и норми за организиране на командировки и пътувания;
• правилата за работа с офис техника за изпълнение на служебните си 
       ангажименти.

В резултат от участието си в курса, обучаемите ще придобияти умения  за:
• прилагане на правилата за здравословни и безопасни условия на труд; 
• обработване входяща кореспонденция;
• извършване на дейности по съставяне и обработка на кореспонденция; 
• приемане на писмената кореспонденция;
• организиране и осъществяване на работни срещи и мероприятия по 
       календарен план-график;
• изпълняване на дейности с помощта на информационни и комуникационни 
       технически средства;
• прилагане на общи икономически знания и трудово правни норми в 
       областта на професията.

Завършване на курса: 
Курсът завършва с полагане на държавен изпит за придобиване на професионална 
квалификация, както следва:

• теория на професията;
• практика на професията.

Придобитата втора степен се удостоверява със Свидетелство за професионална 
квалификация, съгласно нормативните изисквания.

За контакти:
тел.: 0882 82 66 85
chrdri@chrdri.net
или онлайн формата за контакт: http://chrdri.net/
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КУРС ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ

СПЕЦИАЛНОСТ: ЕКСКУРЗОВОДСКО ОБСЛУЖВАНЕ

ПРОФЕСИЯ: ЕКСКУРЗОВОД
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ 

Кой и как може да кандидатства?
За курса имат право да кандидатстват безработни лица, регистрирани в бюрата 
по труда, консултирани и насочени от съответните служби по местоживеене. За 
участие в курса, се обърнете към Вашия трудов консултант, който да стартира про-
цедурата за кандидатстване.

Изисквания за кандидатстване:
Кандидатите трябва да имат  навършени 16 години. Минималното образователно 
равнище, за да се запишете в курса е завършено средно образование или придо-
бито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно 
образование. 

Форма на провеждане: дневна
Продължителност: 150 учебни часа / 19 дни 
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Обхват на програмата:
 Теоретичното обучение ще протече в рамките на 60 учебни часа. Освен задължи-
телните часове по обща професионална подготовка, в теорията са включени  ча-
сове по отраслова професионална подготовка,  като предвидените модули са: въз-
никване и развитие на масовия туризъм в България; структура на туристическата 
индустрия; нормативно-правната уредба в туризма. По специфичната професио-
нална подготовка, обучаемите ще се запознаят с  практическите аспекти на екскур-
зоводската дейност, както и историческите и географските особености на страна-
та. Практическото обучение ще протече в рамките на 90 учебни часа, като в тях са 
включени и часовете за производствена практика. Участниците ще имат възмож-
ност за учебна практика, която включва роля и функции на екскурзоводската дей-
ност и подготовка и изнасяне на екскурзоводска беседа. Производствената прак-
тика се провежда чрез организирани от ЦРЧРРИ мероприятия по специалността.

Знания и умения: 
След завършване на курса участниците ще получат знания за: 

• основни правила за подържане на безопасна работа с оборудването и 
техниката на работното място;

• основните принципи в технологията на екскурзоводското обслужване;
• функциите на екскурзовода при обслужване на туристите;
• социално-психологическите особености на обслужването и поведението на 

туристите;
• професионално речевия етикет при общуване с гостите по установена 

стандартна процедура.

В резултат от участието си в курса, обучаемите ще придобияти умения  за:
• здравословно и безопасно упражняване на изучаваната професия, 

опазвайки околната среда;
• прилагане на технологията на екскурзоводското обслужване-

посрещане,организиране и информиране на гостите в страната и в 
регионите;

• бързи решения, концентрация, отговорност и самостоятелност;
• оценка на качеството на извършената работа в съответствие с нормативните 

изисквания и приетите критерии в дейността-точност, целесъобразност, 
функционалност, прецизност в  изпълнението, качество и обем на работата;

• работа относно напредъка на фирмата,  прилагане на принципите на 
фирмената култура и лоялност към фирмата, зачитане на фирмената тайна.

Завършване на курса: 
Курсът завършва с полагане на изпит, както следва:

• теория на професията;
• практика на професията.

Изпитът по теория на професията се провежда по конспект, а по практика – 
по задания, разработени от ЦРЧРРИ. След успешното полагане на изпитите 
обучаемите ще получат Удостоверение по част от професия, съгласно Наредба № 
4/16.04. 2003 г. на МОН.

За контакти:
тел.: 0882 82 66 85
chrdri@chrdri.net
или онлайн формата за контакт: http://chrdri.net/
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КУРС ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ

СПЕЦИАЛНОСТ: ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО

ПРОФЕСИЯ: ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ 

Кой и как може да кандидатства?
В курса имат право да кандидатстват безработни лица, регистрирани в бюрата по 
труда, консултирани и насочени от съответните служби по местоживеене. За учас-
тие в курса, се обърнете към Вашия трудов консултант, който да стартира процеду-
рата за кандидатстване.

Изисквания за кандидатстване:
Кандидатите трябва да имат  навършени 16 години. Минималното образователно 
равнище, за да се запишете в курса е придобито право за явяване на държавни 
зрелостни изпити или придобито средно образование. 

Форма на провеждане: дневна
Продължителност: 150 учебни часа / 19 дни 
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Обхват на програмата:
 Теоретичното обучение ще протече в рамките на 56 учебни часа. Освен задължител-
ните часове по обща професионална подготовка, в теорията са включени  часове по 
отраслова и специфична професионална подготовка,  предвидените модули са: обща 
теория на счетоводството и счетоводство на предприятието. Практическото обуче-
ние ще протече в рамките на 94 учебни часа, като в тях са включени и часовете за про-
изводствена практика. Участниците ще имат възможност за учебна практика, която 
включва: обща теория на счетоводството; счетоводство на предприятието; компю-
търна обработка на счетоводна информация. За осъществяване на производствена-
та практика Центърът осигурява условия в реална работна среда за всеки обучаем.

Знания и умения: 
След завършване на курса участниците ще получат знания за: 

• основни правила за поддържане на безопасна работа с оборудването и 
техниката на работното място;

• правата и задълженията си като участник в трудовия процес, съгласно 
Кодекса на труда и договорните отношения между работник и работодател

• основните икономически категории;
• нормативната уредба, регламентираща счетоводната дейност;
• видовете счетоводни документи;
• счетоводните операции и технологията на осъществяването им;
• програмни продукти, използвани в счетоводството;
• приходите и разходите от дейността на предприятието, правилата за 

осъществяване на делова кореспонденция.

В резултат от участието си в курса, обучаемите ще придобияти умения  за:
• здравословно и безопасно упражняване на изучаваната професия, 

опазвайки околната среда;
• съставяне на първични счетоводни документи;
• класифициране и сортиране, подреждане и архивиране на отчетната 

информация в установените срокове;
• извършване на анализ на синтетичните сметки и аналитичните партиди от 

тях, ежемесечно приключва  отчети по ЗДДС;
• съставяне на разчетно-платежни  ведомости за възнаграждения на 

персонала, като представя справки и отчети за тях.

Завършване на курса: 
Курсът завършва с полагане на изпит, както следва:

• теория на професията;
• практика на професията.

Изпитът по теория на професията се провежда по конспект, а по практика – 
по задания, разработени от ЦРЧРРИ. След успешното полагане на изпитите 
обучаемите ще получат Удостоверение по част от професия, съгласно Наредба № 
4/16.04. 2003 г. на МОН.

За контакти:
тел.: 0882 82 66 85
chrdri@chrdri.net
или онлайн формата за контакт: http://chrdri.net/
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КУРС ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

СПЕЦИАЛНОСТ: ПРОИЗВОДСТВО НА КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И 
НАПИТКИ

ПРОФЕСИЯ: ГОТВАЧ
 СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: ВТОРА СТЕПЕН  

Кой и как може да кандидатства?
В курса имат право да кандидатстват безработни лица, регистрирани в бюрата по 
труда, консултирани и насочени от съответните служби по местоживеене. За учас-
тие в курса, се обърнете към Вашия трудов консултант, който да стартира процеду-
рата за кандидатстване.

Изисквания за кандидатстване:
Кандидатите трябва да имат навършени 16 години. Минималните образователни 
изисквания са завършен първи гимназиален етап на основание Закон за преду-
чилищното и училищното образование или Х клас по реда на отменените Закон 
за народната просвета и Закон за степента на образование, общообразователния 
минимум и учебния план.

Форма на провеждане: дневна
Продължителност: 660 учебни часа / 83 дни 
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Обхват на програмата:
 Теоретичното и практическото обучение ще протече в рамките на 456 учеб-
ни часа. Освен задължителните часове по обща професионална подготовка са 
включени  часове по отраслова професионална подготовка,  като предвидените 
теми са: чужд език по професията (английски език); информационни и кому-
никационни технологии; бизнес комуникация; организация на труда; матери-
алознание на хранителните продукти. По специфичната професионална подго-
товка, теоретичното обучение включва: микробиология и хигиена на храненето; 
кулинарни техники и технологии; организация на обслужването в ресторанта. 
Практическото обучение се състои от модули като: материалознание на храни-
телните продукти; кулинарни техники и технологии; организация на обслуж-
ването в ресторанта. За осъществяване на производствената практика (204 
часа) Центърът осигурява условия в реална работна среда за всеки обучаем.

Знания и умения: 
След завършване на курса участниците ще получат знания за: 

• основни правила за поддържане на безопасна работа с оборудването и 
техниката на работното място;

• работния процес и дейностите в кухнята;
• технологията на производство на кулинарни изделия и напитки;
• оформяне и реализация на кулинарни изделия и напитки;
• особености на ястия от националната и чуждестранни кухни;
• материалнотехническата база на заведенията за хранене;
• рецептурни сборници, разходни норми, същност и съдържание на меню и 

др.

В резултат от участието си в курса, обучаемите ще придобияти умения  за:
• здравословно и безопасно упражняване на изучаваната професия, 

опазвайки околната среда;
• спазване на технологичната последователност на производство на 

кулинарни изделия и напитки;
• оформяне и аранжиране на кулинарни изделия и напитки;
• разработване на различни видове меню и рецепти и др.

Завършване на курса: 
Курсът завършва с полагане на държавен изпит за придобиване на професионална 
квалификация, както следва:

• теория на професията;
• практика на професията.

Придобитата втора степен се удостоверява със Свидетелство за професионална 
квалификация, съгласно нормативните изисквания.

За контакти:
тел.: 0882 82 66 85
chrdri@chrdri.net
или онлайн формата за контакт: http://chrdri.net/
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КУРС ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА  ПЪРВА КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

СПЕЦИАЛНОСТ: ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ЦВЕТАРСТВО

ПРОФЕСИЯ: РАБОТНИК В ОЗЕЛЕНЯВАНЕТО
 СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: ПЪРВА СТЕПЕН  

Кой и как може да кандидатства?
В курса имат право да кандидатстват безработни лица, регистрирани в бюрата по 
труда, консултирани и насочени от съответните служби по местоживеене. За учас-
тие в курса, се обърнете към Вашия трудов консултант, който да стартира процеду-
рата за кандидатстване.

Изисквания за кандидатстване:
Завършен начален етап на основното образование или успешно завършен курс за 
ограмотяване, организиран от училища в системата на предучилищното и училищ-
ното образование по реда на Закона за насърчаване на заетостта или на ЗПУО или 
валидирани компетентности за начален етап на основно образование по чл. 167, 
ал. 1, т. 4 от ЗПУО. 

Форма на провеждане: дневна
Продължителност: 320 учебни часа / 40 дни 
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Обхват на програмата:
 Освен задължителните часове по обща професионална подготовка са включе-
ни  часове по отраслова професионална подготовка,  като предвидените теми 
са: почвознание и ботаника. По специфичната професионална подготовка, обу-
чението включва: паркова растителност; цветя; интериорно озеленяване; раз-
множаване; елементи на парковата среда; паркова композиция и стилове; пар-
кови архитектурни елементи; основни принципи при поддържане на зелените 
площи; машини и инструменти за поддържане на зелените площи; проектиране 
и озеленяване на малки обекти; декоративни разсадници - създаване и под-
държане; поливни системи; цветя за отрязан цвят. За осъществяване на прак-
тиката Центърът осигурява условия в реална работна среда за всеки обучаем.

Знания и умения: 
След завършване на курса участниците ще получат знания за: 

• технологиите и методите в цветопроизводството и парковото строителство;
• инструментите, използвани при разсадниковите и цветопроизводствените 

дейности и парковото строителство;
• екологичните и биологичните особености и изисквания на дървесните, 

храстовите, цветните и тревистите видове.
• технологиите за размножаване и отглеждане на цветя;
• методите на засаждане и отглеждане на различни дървесни и храстови 

видове;
• технологията за създаване и поддържане на тревни площи.

В резултат от участието си в курса, обучаемите ще придобияти умения  за:
• прилага технологиите и методите в цветопроизводството и парковото 

строителство;
• борави и съхранява инструментите, използвани при разсадниковите и 

цветопроизводствените дейности и парковото строителство;
• прилага технологиите за размножаване и отглеждане на цветя;
• прилага методите на засаждане и отглеждане на различни дървесни и 

храстови видове;
• прилага технологията за създаване и поддържане на тревни площи.

Завършване на курса: 
Курсът завършва с полагане на държавен изпит за придобиване на професионална 
квалификация, както следва:

• теория на професията;
• практика на професията.

Придобитата първа степен се удостоверява със Свидетелство за професионална 
квалификация, съгласно нормативните изисквания.

За контакти:
тел.: 0882 82 66 85
chrdri@chrdri.net
или онлайн формата за контакт: http://chrdri.net/



19

КУРС ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА  ПЪРВА КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

СПЕЦИАЛНОСТ: ТЕКСТООБРАБОТВАНЕ

ПРОФЕСИЯ: ОПЕРАТОР НА КОМПЮТЪР  
 СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: ПЪРВА СТЕПЕН  

Кой и как може да кандидатства?
В курса имат право да кандидатстват безработни лица, регистрирани в бюрата по 
труда, консултирани и насочени от съответните служби по местоживеене. За учас-
тие в курса, се обърнете към Вашия трудов консултант, който да стартира процеду-
рата за кандидатстване.

Изисквания за кандидатстване:
Завършен начален етап на основното образование или успешно завършен курс за 
ограмотяване, организиран от училища в системата на предучилищното и училищ-
ното образование по реда на Закона за насърчаване на заетостта или на ЗПУО или 
валидирани компетентности за начален етап на основно образование по чл. 167, 
ал. 1, т. 4 от ЗПУО.  

Форма на провеждане: дневна
Продължителност: 320 учебни часа / 40 дни 
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Обхват на програмата:
 Теоретичното обучение ще протече в рамките на 84 учебни часа. Освен задължителните 
часове по обща професионална подготовка са включени  часове по отраслова професио-
нална подготовка, като предвидените модули са: комуникативни умения, чужд език по 
професията – английски език, информационни технологии и операционни системи. Моду-
лите по специфичната  професионална подготовка са: грижа за изправността на компю-
търа, основи на работата в Интернет, основи на текстообработката – MS Word, приложни 
програмни продукти – MS Power Point. Практическото обучение е в рамките на 236 учебни 
часа като в него са включени и часовете за производствена практика. Предвидените мо-
дули са: информационни технологии и операционни  системи; основи на текстообработ-
ката – MS Word; приложни програмни продукти – MS Power Point; основи на работата в 
Интернет; грижа за изправността на компютъра. За осъществяване на производствената 
практика (48 часа) Центърът осигурява условия в реална работна среда за всеки обучаем. 

Знания и умения: 
След завършване на курса участниците ще получат знания за: 

• основни правила и инструкции за безопасна работа на работното място;
• конфигурацията и организацията на компютърната система, устройствата за 

въвеждане и съхраняване на данни, за съхраняване и разпространяване на 
информация;

• особеностите на общата, стопанската и търговската кореспонденция и ги прилага в 
практиката си;

• съставните части, модулите и функционалните характеристики на компютърните 
системи, периферните устройства, мрежовата среда и съответния софтуер;

• средствата за автоматизация, работа с таблици, работа с графични обекти, диаграми 
и др.;

• средства  за организация на данните в списъци и др.

В резултат от участието си в курса, обучаемите ще придобияти умения  за:
•   отчет и анализ на извършената работа;
• работа с програмни продукти за създаване на стандартни документи;
• правилен правопис, граматика и пунктуация в българския език;
• прилагане на файлови операции;
• използване на базов софтуер и филтри;
• прилагане на проста и сложна сортировка;
• съхраняване на страница на диска, разпечатва и изпраща страница;
• ползване на mail адреси, работа с електронна поща и нейната технологична 

функционалност;
• представяне, управляване и създаване на презентации;
• управление на времето и ангажиментите;
• разпознаване и констатиране на  проблемите при техническа повреда на компютъра 

и при системен софтуерен проблем на компютъра.

Завършване на курса: 
Курсът завършва с полагане на държавен изпит за придобиване на професионална 
квалификация, както следва:

• теория на професията;
• практика на професията.

Придобитата първа степен се удостоверява със Свидетелство за професионална 
квалификация, съгласно нормативните изисквания.

За контакти:
тел.: 0882 82 66 85
chrdri@chrdri.net
или онлайн формата за контакт: http://chrdri.net/
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КУРС ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ

СПЕЦИАЛНОСТ: МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС

ПРОФЕСИЯ: СЪТРУДНИК В МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС 
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ 

Кой и как може да кандидатства?
За курса имат право да кандидатстват безработни лица, регистрирани в бюрата 
по труда, консултирани и насочени от съответните служби по местоживеене. За 
участие в курса, се обърнете към Вашия трудов консултант, който да стартира про-
цедурата за кандидатстване.

Изисквания за кандидатстване:
Кандидатите трябва да имат  навършени 16 години. Минималното образователно 
изискване е завършен първи гимназиален етап на основание ЗПУО или Х клас по 
реда на отменените Закон за народната просвета (ЗНП) и Закон за степента на об-
разование, общообразователния минимум и учебния план (ЗСООМУП).

Форма на провеждане: дневна
Продължителност: 150 учебни часа / 19 дни 
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Обхват на програмата:
 Освен задължителните часове по обща професионална подготовка, в те-
оретичното и практическото обучение са включени  часове по отрасло-
ва и специфична професионална подготовка,  предвидените модули са: 
трудово-правни и икономически знания; организация на трудовия процес; ко-
муникативни умения; малък и среден бизнес в България. Нормативна уредба; 
характеристика на предприемаческата дейност. Изготвяне на бизнес план; ос-
нови на пазарното проучване. За осъществяване на производствената прак-
тика Центърът осигурява условия в реална работна среда за всеки обучаем.

Знания и умения: 
След завършване на курса участниците ще получат знания за: 

• ролята на държавата в пазарната икономика;
• същността на предприемачеството;
• принципи на делово общуване и работа в екип;
• национална нормативна уредба за функциониране на малък и среден 

бизнес в България;
• стартиране на бизнес;
• пазарни процеси, позициониране на пазарен продукт;
• финансова и данъчна система в България и др.

В резултат от участието си в курса, обучаемите ще придобияти умения  за:
• прилагане принципите на деловото общуване и етично взаимоотношение 

при екипната работа;
• спазване на нормативната уредба, регламентираща функционирането на 

малкия и среден бизнес в България;
• разработване на бизнес план за стартиране на бизнес;
• проучване на пазара, прилагане принципите на прогнозиране на пазарните 

процеси;
• спазване на финансови и данъчни правила за функциониране на малкия и 

среден бизнес; основни счетоводни операции и дейности и др.

Завършване на курса: 
Курсът завършва с полагане на изпит, както следва:

• теория на професията;
• практика на професията.

Изпитът по теория на професията се провежда по конспект, а по практика 
– по задания, разработени от ЦРЧРРИ. Придобитата квалификация по част от 
професия се удостоверява с Удостоверение за професионално обучение съгласно 
нормативните изисквания.

За контакти:
тел.: 0882 82 66 85
chrdri@chrdri.net
или онлайн формата за контакт: http://chrdri.net/
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КУРС ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

СПЕЦИАЛНОСТ: ПРОИЗВОДСТВО НА СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ

ПРОФЕСИЯ: ХЛЕБАР-СЛАДКАР 
 СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: ВТОРА СТЕПЕН  

Кой и как може да кандидатства?
В курса имат право да кандидатстват безработни лица, регистрирани в бюрата по 
труда, консултирани и насочени от съответните служби по местоживеене. За учас-
тие в курса, се обърнете към Вашия трудов консултант, който да стартира процеду-
рата за кандидатстване.

Изисквания за кандидатстване:
Кандидатите трябва да имат навършени 16 години. Минималните образователни 
изисквания са завършен първи гимназиален етап на основание Закон за преду-
чилищното и училищното образование или Х клас по реда на отменените Закон 
за народната просвета и Закон за степента на образование, общообразователния 
минимум и учебния план.

Форма на провеждане: дневна
Продължителност: 660 учебни часа / 83 дни 
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Обхват на програмата:
 Теоретичното обучение ще протече в рамките на 200 учебни часа. Освен за-
дължителните часове по обща професионална подготовка са включени  ча-
сове по отраслова професионална подготовка,  като предвидените теми са: 
чужд език по професията (английски език); информационни и комуникационни 
технологии; комуникативни умения и работа в екип; трудово право, микробио-
логия и хигиена на храненето, процеси и апарати в хранително-вкусовата про-
мишленост. По специфичната професионална подготовка, теоретичното обу-
чение включва: стокознание на суровините и материалите за производство на 
сладкарски изделия, технологично обзавеждане на сладкарски цехове, техно-
логия и производство на сладкарски изделия. Практическото обучение, в което 
е включена и производствената практика се провежда в рамките на 460 учеб-
ни часа, Центърът осигурява условия в реална работна среда за всеки обучаем.

Знания и умения: 
След завършване на курса участниците ще получат знания за: 

• контролиране показателите на производствения процес;
• преценка на вид и качествени показатели суровините;
• измерване, изброяване и претегляне на суровини, материали и 

полуфабрикати преди залагането им в производството;
• характеризиране на основните елементи на системите за контрол на 

качеството и безопасността на храните;
• наблюдение на технологичните параметри, отчитани от измервателните 

уреди на машини и съоръжения;
• характеризиране състава и свойствата на сладкарски полуфабрикати-

теста, кремове, сиропи, глазури, гарнировки и др.;
• подбира материали и изработва естетическа опаковка за готови изделия.

В резултат от участието си в курса, обучаемите ще придобияти умения  за:
• разчитане на технологичната схема на всяко изделие;
• подбиране на най-качествените суровини за производство на конкретни 

изделия;
• поддържане на необходимите условия за съхранение на отделните групи 

суровини и полуфабрикати;
• приготвяне на глазури и гарнировки за покриване и оформяне на 

повърхности;
• създаване на декоративни композиции вид на изделието от геометрични 

форми и фигури на растения, животни, хора и др.
• аранжировка на крайния вид на изделието и др.

Завършване на курса: 
Курсът завършва с полагане на държавен изпит за придобиване на професионална 
квалификация, както следва:

• теория на професията;
• практика на професията.

Придобитата втора степен се удостоверява със Свидетелство за професионална 
квалификация, съгласно нормативните изисквания.

За контакти:
тел.: 0882 82 66 85
chrdri@chrdri.net
или онлайн формата за контакт: http://chrdri.net/
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КУРС ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ

СПЕЦИАЛНОСТ: ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ

ПРОФЕСИЯ: ИКОНОМИСТ-МЕНИДЖЪР
 СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ 

Кой и как може да кандидатства?
В курса имат право да кандидатстват безработни лица, регистрирани в бюрата по 
труда, консултирани и насочени от съответните служби по местоживеене. За учас-
тие в курса, се обърнете към Вашия трудов консултант, който да стартира процеду-
рата за кандидатстване.

Изисквания за кандидатстване:
Кандидатите трябва да имат  навършени 16 години. Минималното образователно 
изискване е завършен първи гимназиален етап на основание ЗПУО или Х клас по 
реда на отменените Закон за народната просвета (ЗНП) и Закон за степента на об-
разование, общообразователния минимум и учебния план (ЗСООМУП).

Форма на провеждане: дневна
Продължителност: 150 учебни часа / 19 дни 
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Обхват на програмата:
 Теоретичното обучение ще протече в рамките на 60 учебни часа. Освен задъл-
жителните часове по обща теоретична подготовка, в теорията се включени часо-
ве по отраслова професионална подготовка, като предвидените модули са обща 
икономическа теория, право, управление на маркетинга. По специфичната про-
фесионална подготовка, обучаемите ще се запознаят с практическите аспекти на 
икономика и управление на предприятията, търговското право и счетоводството 
на предприятието. Практическото обучение ще протече в рамкит на 90 учебни 
часа. Участниците ще се имат възможност да усвоят практически знания по биз-
нес комуникация, икономическа информатика, разработване на бизнес проект.

Знания и умения: 
След завършване на курса участниците ще получат знания за: 

• основни правил за поддържане на безопасна работа с оборудването и 
техниката на работното място;

• правните форми на предприятието и техните предимства и 
недостатъци;организационна и управленска структура на предприятието;

• общите принципи на трудовото право;основни маркетингови понятия
• основните характеристики на организацията, планирането и контрола в 

маркетинговата дейност;
• основните методи за проечване и анализ на пазарните сегменти.

В резултат от участието си в курса, обучаемите ще придобияти умения  за:
• здравословно и безопасно упражняване на изчаваната професия;
• анализиране на промените в икономическата среда;
• анализиране на възможностите, заплахите, силните и слаби страни на 

предприятието;
• управление на времето и приоритизиране на задачите;
• анализиране на пазара и пазарните сегменти;
• комуникативни умения.

Завършване на курса: 
Курсът завършва с полагане на държавен изпит за придобиване на професионална 
квалификация, както следва:

• теория на професията;
• практика на професията.

Придобитата втора степен се удостоверява със Свидетелство за професионална 
квалификация, съгласно нормативните изисквания.

За контакти:
тел.: 0882 82 66 85
chrdri@chrdri.net
или онлайн формата за контакт: http://chrdri.net/
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КУРС ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

СПЕЦИАЛНОСТ: ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ

ПРОФЕСИЯ: ПРОГРАМИСТ
 СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: ВТОРА СТЕПЕН 

Кой и как може да кандидатства?
В курса имат право да кандидатстват безработни лица, регистрирани в бюрата по 
труда, консултирани и насочени от съответните служби по местоживеене. За учас-
тие в курса, се обърнете към Вашия трудов консултант, който да стартира процеду-
рата за кандидатстване.

Изисквания за кандидатстване:
Кандидатите трябва да имат навършени 16 години. Минималните образователни 
изисквания са завършен първи гимназиален етап на основание Закон за преду-
чилищното и училищното образование или Х клас по реда на отменените Закон 
за народната просвета и Закон за степента на образование, общообразователния 
минимум и учебния план.

Форма на провеждане: дневна
Продължителност: 660 учебни часа / 83 дни 
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Обхват на програмата:
 Теоретичното обучение ще протече в рамките на 220 учебни часа. Освен задължи-
телните часове по обща професионална подготовка са включени  часове по отрасло-
ва професионална подготовка,  като предвидените модули са: чужд език по профе-
сията (английски език); комуникативни умения; висша математика. По специфичната 
професионална подготовка, теоретичното обучение включва: операционни системи. 
Програми от MS Office; компютърен хардуер; мрежи и сървърни системи; основи на 
алгоритмизцията и програмирането (С++); процедурно програмиране (С++); обект-
ноориентирано програмиране (C#); компилатори и рефакториране на програмен 
код; уеб програмиране (Frontend);  уеб програмиране (Backend);  система за кон-
трол на версиите на файлове (Git); осигуряване на качеството на софтуера (QA). 
Практическото обучение, в което е включена и производствената практика се про-
вежда в рамките на 440 учебни часа. Модулите включени в практическото обучение 
са: операционни системи; програми от MS Office; компютърен хардуер; мрежи и сър-
върни системи; основи на алгоритмизцията и програмирането (С++); процедурно про-
грамиране (С++); обектно-ориентирано програмиране (C#); компилатори и рефакто-
риране на програмен код Уеб програмиране (Frontend); уеб програмиране (Backend);  
въведение в работата GIT и ITIL; осигуряване на качеството на софтуера (QA).  

Знания и умения: 
След завършване на курса участниците ще получат знания за: 

• различни видове операционни системи;
• същността на обектно-ориентираното програмиране;
• функциите на основните компютърни компоненти и тяхното взаимодействие;
• същността на процеса на рефакториране;
• семантичното структуриране на уеб страница чрез HTML; 
• стилизирането и подреждането на страница чрез CSS;
• HTTP като протокол за комуникация;
• основните компоненти за изграждане на библиотека / софтуерна рамка / API и 

др.

В резултат от участието си в курса, обучаемите ще придобияти умения  за:
• инсталиране на различни операционни системи;
• използване на обектно-ориентиран език за програмиране;
• свързване и конфигуриране на периферни устройства с компютър; 
• профилактика на компютърна система;
• използване на инструментите за базово рефакториране;
• структуриране на семантични HTML документи;
• оформяне на комункация от вида Сървър -> HTML страница -> Форма с данни -> 

Сървър;
• създаване на прототип по зададен дизайн по различни възможни методи и др.

Завършване на курса: 
Курсът завършва с полагане на държавен изпит за придобиване на професионална 
квалификация, както следва:

• теория на професията;
• практика на професията.

Придобитата втора степен се удостоверява със Свидетелство за професионална 
квалификация, съгласно нормативните изисквания.

За контакти:
тел.: 0882 82 66 85
chrdri@chrdri.net
или онлайн формата за контакт: http://chrdri.net/
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ОБУЧЕНИЯ 

ПО КЛЮЧОВИ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ

АПРИЛ - ДЕКЕМВРИ
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ОБУЧЕНИЕ ПО КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

НАИМЕНОВАНИЕ НА КЛЮЧОВАТА КОМПЕТЕНТНОСТ: 
„УМЕНИЯ ЗА УЧЕНЕ“

   НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО: КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ 

Форма на провеждане: дневна

Продължителност: 40 учебни часа / 5 дни 
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Обхват на програмата:
 Обучението ще протече в рамките на 40 учебни часа, като 15 от тях са предвидени за 
теория, а останалите 25 часа за практика. Темите на модулите, в програмата са: емо-
ционална интелигентност; комуникативни умения; управление на конфликти и кризи.

Знания и умения: 
След завършване на обучението, присъстващите трябва да има придобити 
знания за: 

• себеусещане, себеконтрол, себемотивиране, съпричастност;
• същност, елементи, принципи на бизнес комуникацията;
• същност и причини за конфликтите;
• типове и стадии на конфликта.

В резултат от участието си в обучението, присъстващите ще придобияти умения  
за:

• емоционална интелигентност и управление на емоциите;
• вербална комуникация – слушане, задаване на въпроси, ефективно
• комуникиране;
• невербална комуникация – език на тялото;
• ефективно общуване в екип и начини за справяне с конфликтни ситуации;
• стилове на управление на конфликти.

Завършване на обучението:  
На успешно завършилите обучението участници се издава сертификат.

За контакти:
тел.: 0882 82 66 85
chrdri@chrdri.net
или онлайн формата за контакт: http://chrdri.net/
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ОБУЧЕНИЕ ПО КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

НАИМЕНОВАНИЕ НА КЛЮЧОВАТА КОМПЕТЕНТНОСТ: 
„ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ“

   НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО: КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ

Форма на провеждане: дневна

Продължителност: 40 учебни часа / 5 дни 
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ОБУЧЕНИЕ ПО КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

НАИМЕНОВАНИЕ НА КЛЮЧОВАТА КОМПЕТЕНТНОСТ: 
„ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ“

   НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО: КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ

Обхват на програмата:
 Обучението ще протече в рамките на 40 учебни часа, като 20 от тях са пре-
дидени за теория, а останалите часове включват практика. Темите на мо-
дулите в програмата обхващат: операционна система MS Windows; тексто-
обработваща програма MS Word; работа с електронни таблици MS Excel; 
изготвяне на презентации – MS PowerPoint; работа в Интернет с различни браузъри.

Знания и умения: 
След завършване на обучението, присъстващите трябва да има придобити 
знания за: 

• oсновни понятия и начални сведения за операционна система MS Windows;
• текстообработваща програма MS Word и електронни таблици MS Excel;
•  различни интернет браузъри

В резултат от участието си в обучението, присъстващите ще придобияти умения  
за:

• възстановяване на файлове, права и поделяне на папки, съвместно 
използване на принтери, инсталиране на нови програми и деинсталиране 
на стари, актуализация;

• въвеждане и форматиране на текст, вмъкване на графики в документ в MS 
Word; 

• работа с няколко работни листа и прозореца в MS Excel,  редактиране на 
графики, сортиране на данните по критерии, използване на формуляр за 
данни и филтри, работа с обобщаващи таблици;

• създаване и оформяне на презентация в MS PowerPoint; 
• работа в интернет среда с различни браузъри.

Завършване на обучението:  
На успешно завършилите обучението участници се издава сертификат.

За контакти:
тел.: 0882 82 66 85
chrdri@chrdri.net
или онлайн формата за контакт: http://chrdri.net/
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ОБУЧЕНИЕ ПО КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

НАИМЕНОВАНИЕ НА КЛЮЧОВАТА КОМПЕТЕНТНОСТ: 
„ИНИЦИАТИВНОСТ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“

   НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО: ЛИДЕРСКИ УМЕНИЯ

Форма на провеждане: дневна

Продължителност: 40 учебни часа / 5 дни 
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ОБУЧЕНИЕ ПО КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

НАИМЕНОВАНИЕ НА КЛЮЧОВАТА КОМПЕТЕНТНОСТ: 
„ИНИЦИАТИВНОСТ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“

   НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО: ЛИДЕРСКИ УМЕНИЯ

Обхват на програмата:
 Обучението ще протече в рамките на 40 учебни часа, като 16 от тях са предви-
дени за теория, а останалите 26 часа за практика. Темите на модулите, в про-
грамата са: емоционална интелигентност; комуникативни умения; лидерство.

Знания и умения: 
След завършване на обучението, присъстващите трябва да има придобити 
знания за: 

• себеусещане, себеконтрол, себемотивиране, съпричастност;
• същност, елементи, принципи на бизнес комуникацията;
• същност на лидерството, лидерски стилове;
• влиянието на лидерския стил върху организационната култура;
• ролята на лидера в екипа.

В резултат от участието си в обучението, присъстващите ще придобияти умения  
за:

• емоционална интелигентност и управление на емоциите;
• вербална комуникация – слушане, задаване на въпроси, ефективно 

комуникиране;
• невербална комуникация – език на тялото;
• анализ на личния стил;
•  разрешаване на конфликти в екипа в ролята на лидер.

Завършване на обучението:  
На успешно завършилите обучението участници се издава сертификат.

За контакти:
тел.: 0882 82 66 85
chrdri@chrdri.net
или онлайн формата за контакт: http://chrdri.net/
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не може да бъде копирана или 
използвана без съгласието на 

ЦРЧРРИ. 
Нарушителите ще бъдат

третирани по смисъла на Закона за 
защита на авторските права.

Информация за обученията и курсовете 
се публикува редовно
на интернет страницата на Центъра:
www.chrdri.net


