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 Кратко представяне на ДП „БГЦПО” 

 

 Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално 

обучение” (ДП „БГЦПО”) е създадено през юли 2011 год. с промяна в Закона за 

насърчаване на заетостта, по силата на която петте Българо-германски центъра за 

професионално обучение (БГЦПО) в Пазарджик, Плевен, Стара Загора, Царево и Смолян 

са преобразувани от второстепенни разпоредители с бюджетни средства на МТСП в ДП 

„БГЦПО” – юридическо лице по смисъла на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон. 

 

 Структурата на ДП “БГЦПО” се състои от Централно управление (ЦУ) в София, 

адрес на офис и за кореспонденция ул. „Ф.Ж.Кюри” 25 А,  и клонове, които се намират на 

адресите на центровете в градовете Пазарджик, Плевен, Стара Загора, Царево и Смолян. 

 

 ДП „БГЦПО” наследява добрите традиции от три успешни българо-германски 

проекта в областта на професионалното обучение на възрастни (1992-2010), в рамките на 

които бяха изградени и въведени в действие петте БГЦПО и които имат сериозен принос 

за развитието на системата за професионално обучение на възрастни в България. В 

началото на своята дейност в периода 1995-1999/2000 год. трите БГЦПО в Пазарджик, 

Стара Загора и Плевен предлагаха на млади хора двугодишно обучение по професия на 

принципа на дуалното обучение в Германия, което имаше голям успех сред участниците в 

него и работодателите – партньори на центровете. Постави се началото на развитието на 

методиката за обучение на обучаващи на възрастни, вкл. наставници.         

 

 ДП „БГЦПО” участва в осъществяването на активната политика на пазара на труда 

и изпълнява важна социална функция като индиректно способства за намаляване на 

бедността и агресията, особено сред млади хора. Основният предмет на дейност на ДП 

“БГЦПО” е осъществяване на обучения на безработни и заети лица, навършили 16 години, 

за придобиване на степен на професионална квалификация, по част от професия, обучения 

за придобиване на ключови компетентности и професионално ориентиране. Провеждат се 

и обучения за повишаване на методическата квалификация на обучаващи на възрастни, 

вкл. наставници в предприятия. По проекти се тестват иновативни практики и се 

трансферира положителен опит в областта на професионалното обучение с оглед 

последващото им прилагане в системата за обучение на възрастни. 

 

Съгласно ЗНЗ, държавното предприятие изпълнява възложени от държавата 

публични задачи в областта на политиката за повишаване качеството на работната сила: 

o обучение на безработни лица от уязвимите групи на пазара на труда с цел  

интегрирането им на пазара на труда;  

o обучение за повишаване компетентността на преподаватели на възрастни;  

o обучение на наставници в предприятия; 

o тестване на иновативни практики в областта на професионалното обучение с 

оглед последващото им прилагане в системата за обучение на възрастни. 

 

 Основните целеви групи, на които ДП „БГЦПО” предлага своите услуги по 

обучение, ориентиране, мотивационно и ключови компетентности, са:  

 - регистрирани в ДБТ безработни лица от рисковите групи на пазара на труда с 

акцент върху младежите до 29 години, абитуриенти от домовете за деца, лишени от 

родителски грижи, имигранти и др., 



            - заети лица на принципа на самофинансиране, 

            - работодатели, на които предлага: 

 дуално обучение, 

 семинари за обучение на наставници,   

 курсове от стандартната си програма (по лицензия) за придобиване на 

степен на професионална квалификация, по част от професия и ключови 

компетентности, 

 обучение на заети лица по схеми на ОП „РЧР” - с ваучери и др., 

 курсове по заявка на работодател при стриктно спазване на всички негови 

изисквания относно съдържание, продължителност, време и място на 

провеждане и пр.,   

 своята база за провеждане на съвместни мероприятия, конференции с 

партньори. 

 

ДП “БГЦПО” е лицензиран от Националната Агенция за Професионално 

Образование и Обучение (НАПОО) за обучение по 86 професии/специалности и 

регистриран като доставчик на обучение. 

 

 ДП “БГЦПО” предлага обучение с високо качество, ориентирано към съвременни 

европейски модели и добри практики. В учебния процес се прилагат модерни подходи и 

методи, чрез които се придобиват знания и се формират необходимите практически 

умения, гарантиращи на обучаваните висок процент на реализация на пазара на труда. 

Според съвременните изисквания на работодателите се провеждат обучения за 

придобиване на ключови компетентности, мотивационно обучение. То има различни 

форми: дневна, вечерна, съботно-неделна, смесена.  

 

 Клоновете на ДП „БГЦПО” разполагат със собствен административен и 

обучаващ персонал – към момента 88 човека, с висока квалификация, отлични 

професионални и методически компетентности и дългогодишен опит.  

  

   ДП “БГЦПО” разполага със материално-техническа база – сгради и прилежащи 

постройки, отдадени за ползване на предприятието. В сградите на клоновете и 

пристройките към тях се намират съвременно обзаведени кабинети, учебни и конферентни 

зали, модерно оборудвани работилници, общежития за настаняване на участниците в 

обучения и столови за тяхното изхранване с професионално обзаведени кухни. Създадени 

са всички условия за пълноценен учебен процес, на обучаваните се предлага комплексна 

логистична услуга. 

 

 Клоновете на ДП „БГЦПО” са специализирани и предлагат обучение в различни 

професионални области:   

 

 ДП “БГЦПО” клон Плевен е официално открит на 23.10.1996 г. като БГЦПО 

Плевен. Разположен е в триетажна сграда с учебен корпус, общежитие (25 стаи с общо 77 

легла), кухня и столова с 80 места. Учебните работилници са разположени в отделна 

сграда в двора на клона.   

 ДП “БГЦПО” клон Плевен е специализиран в областта на:  

 Строителство 

 Дървообработване 

 Заваряване 

 Вътрешни ВиК мрежи 

 Електрически инсталации 



 Информационни технологии 

 Готварство 

 Стопанско управление и администрация 

 Социално подпомагане на деца и възрастни 

 

 За теоретичното обучение в различните професионални направления ДП „БГЦПО” 

клон Плевен разполага с 6 учебни и 3 компютърни зали, както и 10 модерно оборудвани 

учебни работилници, осигуряващи условия на реална  работна среда и микроклимат.  

  

 На колеги и партньори ДП „БГЦПО” клон Плевен предлага за съвместни дейности 

2 конферентни зали.  

 

 ДП “БГЦПО” клон Пазарджик, открит като БГЦПО Пазарджик на 12.09.1995 г.,  

се намира в двуетажна сграда в централната част на града и разполага с учебен корпус, 

общежитие (с 40 легла), кухня и столова (с 60 места) и предлага обучения по: 

  

 Администрация и управление 

 Секретарски и административни офис дейности 

 Счетоводство и данъчно облагане 

 Приложна информатика 

 Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти 

 Електроника,автоматизация, комуникационна и компютърна техника 

 Европейски сертификат за бизнес компетенции EBC*L 

 AutoCAD и CNC 

 CISCO мрежова академия  

 Европейски компютърен паспорт Xpert 

 

 ДП „БГЦПО” клон Пазарджик разполага с модерно обзаведени и оборудвани 

компютърни и семинарни зали, които предлага на своите партньори и клиенти.  

  

 ДП “БГЦПО” клон Стара Загора е открит на 5.12.1995 г. като БГЦПО Стара 

Загора и разполага с шестетажна сграда с учебен корпус, общежитие (с 82 легла), кухня и 

столова с 50 места за хранене. В двора са разположени едноетажни учебни работилници. 

Монтирани са няколко соларни инсталации от различни производители с учебна цел. 

 

 ДП “БГЦПО” клон Стара Загора предлага специализирано обучение по:  

 Автомобилна техника 

 Селскостопанска техника 

 Ортопедична техника (вкл. изработка на ортопедични обувки и стелки) 

 Металотехника ( ръчна и машинна обработка на метали)  

 Заваряване 

 Инсталационна (ВиК), газова, вентилационна и отоплителна техника  

 Електротехника  

 

 ДП “БГЦПО” клон Стара Загора разполага с 10  учебни зали и кабинети за 

провеждане на теоретичното обучение и 11 собствени работилници, оборудвани с 

машини, инструменти, уреди, съоръжения, стендове  и всичко необходимо за провеждане 

на модерно професионално обучение.    

 На партньори и колеги  ДП “БГЦПО” клон Стара Загора предлага две конферентни 

зали с 20 и с 30 места, 2 компютърни зали с по 11 работни места. 

 



 ДП “БГЦПО” клон Царево е открит на 17 юли 2010 г. като БГЦПО Царево, 

намира се на брега на морето в триетажна сграда с учебен корпус, общежитие с 50 легла, 

столова, хотелска част с четири двойни стаи и шест модерно обзаведени апартамента и 

ресторант с 135 места за хранене с лоби бар.  

   

 ДП “БГЦПО” клон Царево предлага обучение в областта на туризма:  

 хотелиерство  

 ресторантьорство и кетеринг  

 пътуване, туризъм и свободно време 

 туристическа анимация 

 екскурзоводство   

 фризьорство  

 козметика  

 социални дейности  

 градинарството, пчеларство, билкарство 

 

 ДП „БГЦПО” клон Царево разполага с 9 учебни зали и специализирани кабинети (с 

по 16 места), с фризьорски и козметичен салон,  зала-аула със специално обзавеждане за 

туристическа анимация,  две компютърни зали със съответно 16 и 12 работни места, 

перално помещение (с професионални перални, сушилни и гладачни машини),  

професионално обзаведена кухня.  

 На колеги и партньори ДП „БГЦПО” клон Царево предлага допълнително и 2 

конферентни зали за пповежгдане на съвместни мероприятия.   

 

 ДП “БГЦПО” клон Смолян е открит на 22 ноември 2010 г. като БГЦПО Смолян, 

намира се в две сгради в квартал Райково и разполага с учебен корпус в едната сграда и 

хотел, общежитие, професионално оборудвана кухня, ресторант, фризьорски и козметичен 

салон в другата.  

 

 ДП “БГЦПО” клон Смолян също предлага обучение по туризъм: 

  хотелиерство 

 ресторантьорство и кетеринг  

 пътуване, туризъм и свободно време  

 екскурзоводство 

 фризьорство 

 козметика  

 градинарство 

 

 ДП „БГЦПО” клон Смолян разполага със 7 учебни зали,  обзаведени и оборудвани 

като специализирани кабинети, учебна кухня, учебен ресторант, ресторант / бар за 

обществено ползване с 60 места, кабинети по козметика и фризьорство, козметично 

студио, хотелска част с 60 легла.   

 

 Всички клонове предлагат професионално ориентиране и обучение по ключови 

компетентности: чужди езици, информационни технологии, предприемачество, 

обществени и граждански компетентности, дигитални компетентности и др.  

 

 Всички обучения се провеждат при гарантирано високо качество на обучението, от 

високо квалифицирани преподаватели и завършват с държавно признат документ – 

свидетелство или удостоверение. 


