ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

„БЪЛГАРО-ГЕРМАНСКИ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ”

НОВ ШАНС
ЗА ВАС
ПРОФЕСИЯ

КАЧЕСТВО

ПЕРСПЕКТИВА

Клон Плевен

Клон Стара Загора

Клон Пазарджик

Клон Смолян

Клон Царево

Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение”
(ДП БГЦПО) е създадено по чл. 60а от Закона за насърчаване на заетостта и обединява петте Българо-германски центъра за професионално обучение в Пазарджик, Плевен, Стара Загора, Царево и
Смолян, преобразувани с ПМС 189/4.07.2011 г. от второстепенни разпоредители с бюджетни средства на МТСП в ДП БГЦПО – юридическо лице по смисъла на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон.
ДП БГЦПО е лицензиран от Националната Агенция за Професионално Образование и Обучение
(НАПОО) за обучение по 86 професии/специалности, доставчик е на обучение срещу ваучери към
Агенция по заетостта и е включен в регистъра на програми за квалификация на педагогическите
кадри към МОН.
Структурата на ДП БГЦПО се състои от Централно управление в София и пет клона в градовете
Плевен, Пазарджик, Стара Загора, Царево и Смолян.
В ДП БГЦПО функционира вътрешна система за осигуряване на качеството на обучението,
сертифициран е и по ISO 9001:2015.
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“Ние градим бъдещето!”
Началото на центъра за професионално обучение на възрастни в град
Плевен е поставено с двустранна спогодба между правителствата на Република България и Федерална Република Германия. Официалното откриване е на 23.10.1996 г. От месец юли 2011 г. плевенският център е част
от Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение“.
През годините на дейността си БГЦПО се утвърди като авторитетна обучаваща институция, предлагаща качествено, международно признато и
надеждно обучение по много специалности и търсени професии.
ДП БГЦПО клон Плевен провежда обучения за придобиване на степен на професионална
квалификация и по част от професия в направленията:

ДП БГЦПО клон Плевен предлага и обучения за придобиване на ключови компетентности, професионално ориентиране,
валидиране на знания, умения и компетентности, обучение на обучаващи на
възрастни, в т.ч. наставници.
ДП БГЦПО клон Плевен е разположен
в триетажна сграда близо до центъра

на града и разполага с 5 учебни зали,
оборудвани с мултимедийна техника и
напълно отговарящи на потребностите на
съвременното обучение, 4 компютърни
зали с общ капацитет 68 места, компютърна
лаборатория и 10 отлично оборудвани
учебни работилници, осигуряващи условия
на реална работна среда.

• Строителство
• Дървообработване
• Заваряване
• В и К инсталации
• Електрически инсталации
• Информационни технологии

ДП БГЦПО клон Плевен разполага с две различни фирмени мероприятия, общежитие
модерно оборудвани конферентни зали с общо 77 легла и столова за хранене с 80
с капацитет до 25 и 50 места, предназначени за места, осигуряващи удобство и уют.

• Ресторантьорство
• Администрация и управление
• Социални дейности

От създаването на центъра над 18000 лица са участвали в различни обучения за придобиване
на нови професионални знания и умения или за надграждане на съществуващи такива.
БГЦПО клон Плевен активно участва в национални и международни проекти към програми:
“ФАР”, „Учене през целия живот“, “Красива България”, ОП „Развитие на човешките ресурси”,
„Еразъм+“ и др.
За последните пет години клон Плевен даде своя принос в няколко проекта с иновативен
и актуален елемент като: SOLARIS PLUS, UniKom, МЛАД ШАНС – „Шанс за младежи в риск“,
GEP VET, BULD UP Skills EnerPro – „Обучения по енергийна ефективност за строителни
специалисти“.
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www.pl.bgcpo.bg, тел.: 064/882 822, 0885 139 225

гр. Плевен, ул. „Александър Стамболийски“ 16
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„Машини, метали, технологии“

ДП БГЦПО клон Стара Загора е открит като Българо-германски център
за професионално обучение на 5.12.1995 г. Учебният процес стартира в
началото на 1996 г. с курсове по автомобилна и селскостопанска техника.
Днес ДП БГЦПО клон Стара Загора предлага специализирано обучение за
придобиване на степен на професионална квалификация и обучение по
част от професия в направленията:

• Машиностроене, металообработване и
металургия
• Моторни превозни средства, кораби и
въздухоплавателни средства
• Електротехника и енергетика
• Електроника, автоматика,
комуникационна и компютърна техника
• Строителство – Вътрешни ВиК мрежи
• Аудио-визуални изкуства и техники;
производство на медийни продукти
• Администрация и управление
• Секретарски и административни офис
дейности
• Счетоводство и данъчно облагане
• Приложна информатика
• Хранителни технологии
• Медицинска диагностика и лечебни
технологии
• Социална работа и конслутиране
• Хотелиерство, ресторантьорство и
кетъринг

ДП БГЦПО клон Стара Загора предлага и обучение по ключови компетентности (вкл. обучение по чужди езици), професионално ориентиране, валидиране на знания, умения и
компетентности, придобити чрез неформално и/или самостоятелно учене, обучение на
обучаващи на възрастни, вкл. на наставници.
БГЦПО Стара Загора се намира в пететажна
сграда с учебен корпус с 10 учебни зали и
кабинети за провеждане на теоретичното
обучение и 11 работилници, оборудвани с
машини, инструменти, уреди, съоръжения,
стендове и всичко необходимо за
провеждане на модерно професионално
обучение с практическа насоченост, с
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.
На партньори и колеги ДП БГЦПО клон
Стара Загора предлага две конферентни
зали с 20 и с 30 места, 4 компютърни зали с
по 14 работни места.

През изминалите 20 години екипът системно проучва потребностите на пазара, предлага
обучение по търсени професии/специалности и лицензира нови професии. През 2014 г.
са лицензирани „Мехатроника” и „Автомобилна мехатроника”. През 2015 г. успешно се
проведе първия курс по „Автомобилна мехатроника”.
През изминалите 20 години над 17 500 курсисти са получили професионални знания и
умения със силна практическа ориентация и нов шанс за реализация на пазара на труда.
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www.st.bgcpo.bg, тел.: 042/601 156

гр. Стара Загора, ул. “Капитан Петко войвода” 34
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„Комуникация за хората”
ДП БГЦПО клон Пазарджик е открит на 12.09.1995 г. като „Център
за квалификация по модерни технологии в сферата на занаятите” за
провеждане на обучения по професиите: счетоводител, техник на
машини с цифрово-програмно управление, компютърен дизайнер
и оператор – електронна обработка на информацията. Екипът
наследява и разширява тези обучения. Днес клон Пазарджик предлага
професионално обучение за придобиване на степен на професионална
квалификация и по част от професия в следните основни направления:
• Администрация и управление
• Секретарски и административни офис
дейности
• Счетоводство и данъчно облагане
• Приложна информатика
• Аудио-визуални техники и
производство на медийни продукти
• Електроника и автоматизация
Сред най-търсените курсове са: „Компютърна графика”, „Оперативно счетоводство”, „Графичен дизайн”, „Икономическо-информационно осигуряване”,
„Текстообработване”, „Бизнес администрация”, туризъм - „Произвоство на кулинарни изделия и напитки”.
ДП БГЦПО клон Пазарджик предлага и
професионално ориентиране, валидиране
на професионални знания, умения и компетентности и обучения
по ключови компетентности (компютърна грамотност, AutoCAD,
CNC-машини, чужди езици). Провеждат се изпити по европейски и
международни програми, регистрирана е CISCO мрежова академия,
ДП БГЦПО клон Пазарджик е акредитиран изпитен център по
системите ЕBC*L, Xpert – Европейски компютърен паспорт.
Качеството на професионалното обучение в ДП БГЦПО клон
Пазарджик е обусловено от тясната връзка и партньорски
взаимоотношения с предприятия, изпращащи свои служители за
обучение и търсещи нови кадри сред курсистите на клона.
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www.paz.bgcpo.bg, тел.: 034/404 501

Сградата на ДП БГЦПО клон Пазарджик
се намира в централната градска част на
Пазарджик и разполага с модерно оборудвани
учебен корпус, общежитие за настаняване на
курсисти от отдалечените места и столова.
Преподавателският състав се състои
от специалисти с богат опит, висок
професионализъм
и
компетентост,
които те усъвършенстват чрез участие в
международни проекти, експертни комисии
и обучения в европейски институции.

От създаването си до днес екипът е
участвал в над 20 международни проекта
за партньорства, иновации, мобилности,
заетост и обучение, допринесли за
създаването на партньорства с обучаващи
институции от държави в Европейския съюз
и извън него. Резултатите от тези проекти
са в полза на системата за професионално
обучение на възрастни и повишават
авторитета на държавното предприятие.

До края на 2017 година в ДП БГЦПО клон
Пазарджик са обучени над 18 400 лица,
половината от които представители на
малки и средни предприятия, участвали по
заявки на работодатели или по собствена
инициатива. Над 8 900 лица са включени
в различни професионални обучения по
Националния план за действие по заетостта.

Проекти:
• Проект: „Повишаване на шансовете за заетост на младежи в социално неравностойно положение” (ReChance) 2009-2011 г. Трансфер на иновации, Програма
„Учене през целия живот”
• Проект: „Think Twice! – Debt Is a Serious Issue” („Помислете добре! – Дългът е сериозен проблем”) (DEBTLESS), 2011-2013г., Партньорства, Програма „Учене през
целия живот”
• ДП БГЦПО клон Пазарджик е утвърдена институция в качеството си на приемаща
организация за колежани от Instituto Techniko Commerciale Statale – Италия и от
JEDU Jakilaaksojen koulutuskuntayhtyma, Nivala – Финландия, които провеждат професионална практиката извън родината си.
гр. Пазарджик 4400, ул. „Пловдивска“ 17
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„Шанс за нов успех”
ДП БГЦПО клон Смолян е открит на 22 ноември 2010 г. като
Българо-германски център за професионално обучение –
БГЦПО Смолян. Намира се в две сгради в квартал „Райково” и
разполага с учебен и административен корпус в едната сграда и
хотел, общежитие, професионално оборудвана кухня, ресторант,
фризьорски и козметичен салон в другата.
ДП БГЦПО клон Смолян предлага обучение за придобиване на
степен на професионална квалификация и обучение по част от
професия по следните направления:
• Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг;
• Пътувания, туризъм и свободно време;

ДП БГЦПО клон Смолян предлага
обучение по ключови компетентности,
професионално ориентиране, валидиране
на знания, умения и компетентности и
обучение на обучаващи на възрастни –
учители, преподаватели и наставници, по
методика на обучението на възрастни.

ДП БГЦПО клон Смолян разполага с
7 учебни зали с мултимедия, интерактивна
дъска, с учебен фризьорски и козметичен
салон, две компютърни зали с по 14 и 12
работни станции, учебна рецепция, учебно
перално стопанство (с професионални
перални, сушилни и гладачни машини),
професионално обзаведена учебна кухня,
учебен хотел/общежитие с 60 легла,
столова, учебен ресторант с места за
хранене.

• Фризьорски и козметични услуги;
• Приложна информатика;
• Администрация и управление;
• Счетоводство и данъчно облагане;
• Градинарство (паркове и градини).
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www.sm.bgcpo.bg, тел.: 0301/20 676, 0882 826 660

гр. Смолян, кв. Райково, ул. „Искра“ 8 и ул. „Коста Аврамиков” 31
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„Професии с бъдеще”
ДП БГЦПО клон Царево е открит на 17 юли 2010 г. като Българогермански център за професионално обучение - БГЦПО Царево.
Намира се на брега на морето в триетажна сграда, предлагаща
оптимални условия за учене и пребиваване.
ДП БГЦПО клон Царево предлага обучение за придобиване на
степен на професионална квалификация и по част от професия
в направления:
• Хотелиерство, ресторантьорство и
кетъринг;
• Пътувания, туризъм и свободно време;
• Фризьорски и козметични услуги
• Приложна информатика;
• Администрация и управление;
• Счетоводство и данъчно облагане;
• Социална работа и консултиране;
• Градинарство (паркове и градини);
• Горско стопанство.

ДП БГЦПО клон Царево разполага с 9 учебни
зали с ТV монитор, мултимедия, интерактивна
дъска, специализирани кабинети (с по
16 места), с учебен фризьорски и козметичен
салон, две компютърни зали с по 16 и 12
работни станции, учебна рецепция, учебно
перално стопанство (с професионални
перални, сушилни и гладачни машини),
професионално обзаведена учебна кухня,
пансион с 50 легла, столова, учебен хотел с
четири двойни стаи, 3 студия и 2 комфортно
обзаведени апартамента, учебен ресторант
с места за хранене.
На колеги и партньори ДП БГЦПО клон
Царево
предлага
допълнително
и
2 конферентни зали за провеждане
на семинари, обучения и съвместни
мероприятия.

ДП БГЦПО клон Царево предлага обучение по на възрастни – учители, преподаватели и
ключови компетентности, професионално наставници, по методика на обучението на
ориентиране, валидиране на знания, умения възрастни.
и компетентности и обучение на обучаващи
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www.tc.bgcpo.bg, тел.: 0590/52 080, 55 181

гр. Царево, кв. Василико, ул. „Нестинарка“ 2
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ДП БГЦПО е носител на наградата „Die EUROPA“ на Фондация
„Адалберт Китче” и Европейската асоциация на институции за
професионално обучение (EVBB), връчена на тържествена церемония в Брюксел за актуалното съдържание и силна социална насоченост на проект „Шанс за младежи в риск на пазара на
труда” (МЛАД ШАНС) по ОП РЧР.

International Conference

Brussels 2015
ДП БГЦПО предлага обучение с високо качество, ориентирано към съвременни европейски модели и добри практики, с
практическа насоченост и прилагане на модерни подходи и
методи на обучение.
ДП БГЦПО се наложи като търсен партньор за провеждане на
семинари по Методика на обучението на възрастни, за учители в ПГ, преподаватели в ЦПО и наставници.

ПЕРСПЕКТИВА

Основен предмет на дейност на ДП БГЦПО:
–	обучения за придобиване на степен на
професионална квалификация и по част от професия,
за безработни и заети лица над 16 год.,
–	обучение за придобиване на ключови компетентности,
– професионално ориентиране,
– валидиране на знания, умения и компетентности,
–	семинари за повишаване на методическата
квалификация на обучаващи на възрастни, вкл.
наставници в предприятия,
– семинари/обучения по заявка на работодател,
–	тестване на иновативни практики в областта на
професионалното обучение с цел последващото им
прилагане в системата за обучение на възрастни.
Основните целеви групи на ДП БГЦПО:
– регистрирани в ДБТ безработни лица над 16 години,
– заети лица на принципа на самофинансиране,
– работодатели, на които предлага:
• курсове и семинари от стандартната си програма по
лицензия от НАПОО,
• дуално обучение и обучение на наставници,
• курсове и семинари по заявка при стриктно спазване
на всички изисквания относно съдържание,
продължителност, място и начин на провеждане и пр.
–	партньори, на които предлага своята база за провеждане
на съвместни мероприятия, конференции и др.

Проекти на ДП БГЦПО след 2011 г.
Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”
–	„Повишаване на конкурентоспособността чрез
професионално и мотивационно обучение”
(ПРО – МОТИВ),
–	„Шанс за младежи в риск на пазара на труда”
(МЛАД ШАНС).
Програма „Учене през целия живот”/ „Леонардо да Винчи”
–	Мобилност: „Мениджмънт на пазарно ориентирана
обучаваща институция“,
–	„Трансфер на иновации” – предприемачество:
GEP VET, с координатор CATRO България.
Програма „Еразъм+”
Мобилност: „Методическата компетентност на
обучаващите – ключ към атрактивно обучение”,
Иновации в ПОО: „Стратегическо сътрудничество
между бизнеса и професионалното обучение за дуално
обучение“ (Fokus Dual).
Мобилност: „Повишаване на соц. компетентност на
персонала с цел подобряване качеството на проф.
обучение на възрастни.“

Централно управление:
гр. София 1113, ул. „Фр. Ж. Кюри“ 25 А, тел.: 0882 82 66 55, 0882 82 66 58, www.dp.bgcpo.bg

