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С П И С Ъ К 

НА ВИДОВЕТЕ ОБУЧЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА ТУРИЗМА, ПРОВЕЖДАНИ В КЛОНОВЕТЕ НА  

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „БЪЛГАРО-ГЕРМАНСКИ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ” (ДП БГЦПО) 

 

Клоновете на ДП БГЦПО в Царево и Смолян са специализирани за обучение по професии/специалности в областта на 

туризма. 

Капацитетът на клоновете за провеждане на различни форми на обучение и семинари до края на 2018 година е: 

- клон Царево –    90 - 110 лица 

- клон Смолян – 120 – 140 лица 

Минималният брой обучавани в една група е 12 лица.  

Капацитетът на клоновете за обучение в рамките на Плана по НПДЗ е в зависимост от оставащите средства. 

 

Останалите три клона в Плевен, Пазарджик и Стара Загора също имат капацитет за провеждане на качествено обучение  

в зависимост от оборудването си, по някои от изброените професии/специалности, което подлежи на допълнително уточняване.  

 

Обучението се провежда от високо квалифицирани преподаватели в подходящо обзаведена и оборудвана материално-

техническа база на клоновете в съответствие с изучаваната професия/специалност.  

 

Обучения за придобиване на степен на професионална квалификация (СПК) 

 Продължителност на обучението: 

 

 За първа СПК: 300 учебни часа или  39 учебни дни – 2 месеца 

 За втора СПК:  660 учебни часа или  84 учебни дни – 4 месеца 

 За трета СПК:  960 учебни часа или 122 учебни дни – 6 месеца 

  

Обучение по част от професията – в рамките на 50% от времетраенето на обучението по СПК 
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За ПЪРВА СПК 

 

 Входящо образователно равнище за Първа СПК  съгласно  Закона за професионалното образование и обучение - завършен 

начален етап на основното образование (4-ти клас) или успешно завършен курс за ограмотяване, организиран от училища в системата на 

предучилищното и училищното образование по реда на Закона за насърчаване на заетостта или на Закона за предучилищното и 

училищното образование, или валидирани компетентности за начален етап на основно образование по чл. 167, ал. 1, т. 4 от Закона за 

предучилищното и училищното образование 

 Средства от държавния бюджет за обучението на едно безработно лице – 600.00 лв.  

Продължителност на обучението за първа СПК: 300 учебни часа или  39 учебни дни – 2 месеца 

 

Професия Специалност Капацитет 

Камериер Хотелиерство Клон Смолян  

Клон Царево  

Портиер-пиколо Хотелиерство Клон Царево  

Калкулант Калкулант Клон Царево  

Работник в заведения за хранене и 

развлечение 

Работник в производството на кулинарни изделия в заведения за 

хранене и развлечения 

Клон Смолян  

Клон Царево  

Работник в заведения за хранене и 

развлечение 

Работник в обслужване на заведения за хранене и развлечения Клон Смолян  

Клон Царево  

Работник в озеленяването Озеленяване и цветарство Клон Смолян  

Клон Царево  
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За ВТОРА СПК 

 

Входящо образователно равнище за Втора СПК съгласно  Закона за професионалното образование и обучение - завършен 

първи гимназиален етап (10-ти клас) 

 

Средства от държавния бюджет за обучението на едно безработно лице – 1 200.00 лв.  

Продължителност на обучението за втора СПК:  660 учебни часа или  84 учебни дни – 4 месеца 

 

Професия Специалност Капацитет 

Фризьор Фризьорство Клон Смолян  

Клон Царево  
Козметик Козметика Клон Смолян  

Клон Царево  
Хлебар-сладкар Производство на сладкарски изделия Клон Царево  
Хлебар-сладкар Декорация на сладкарски изделия Клон Царево 
Хотелиер Организация на дейностите в местата за настаняване Клон Смолян  

Клон Царево  
Готвач Производство на кулинарни изделия и напитки Клон Смолян  

Клон Царево   
Маникюрист-педикюрист Маникюр, педикюр и ноктопластика Клон Смолян  

Клон Царево  
Сервитьор – барман Обслужване на заведения в обществено хранене Клон Смолян 

Клон Царево  
Озеленител Парково строителство и озеленяване Клон Царево  
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За  ТРЕТА СПК 

 

Входящо образователно равнище за Трета СПК съгласно Закона за професионалното образование и обучение - придобито 

право за явяване на държавни зрелостни изпити или придобито средно образование 

 

Средства от държавния бюджет за обучението на едно безработно лице – 1 800.00 лв.  

Продължителност на обучението за трета СПК:  960 учебни часа или 122 учебни дни – 6 месеца 

 

Професия Специалност Капацитет 

Техник-озеленител Парково строителство и озеленяване Клон Царево 
Хотелиер Организация на хотелиерството Клон Царево 
Организатор на туристическа агентска 

дейност 

Организация на туризма и свободното време 
Клон Царево 

Организатор на туристическа агентска 

дейност 

Селски туризъм 
Клон Царево 

Аниматор в туризма Туристическа анимация Клон Царево 
Помощник-инструктор по спортно-

туристическа дейност 

Спортно-туристически дейности 
Клон Царево 

Екскурзовод Екскурзоводско обслужване Клон Царево 
Администратор в хотелиерството Организация на обслужване в хотелиерството Клон Царево 
Маникюрист-педикюрист Организация и технология на маникюрната и педикюрна дейност   Клон Смолян 
Планински водач Туризъм Клон Смолян 

Ресторантьор Кетъринг Клон Царево 
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Логистика/ битово устройване по време на обучението: 

 

ДП БГЦПО предлага на безработните лица, насочени от ДБТ в рамките на НПДЗ, които живеят в други населени 

места настаняване в общежитие със закуска на стойност 29 лв./вечер.  

 

Безработните лица от други населени места се настаняват в общежитието на клоновете за целия период на 

обучение. Престоят в общежитията съвпада с периода на обучението и се отчита на база календарни дни, като при 

отчитането не се взимат предвид по два дена в месеца, предвидени и заплащани за пътуване до населеното място по 

местоживеене. Настаняването на лицата, живеещи в по-отдалечени райони на страната, започва един ден преди началото 

на обучението и приключва един ден след провеждането на изпита, в случай, че няма подходящ транспорт до населеното 

място по местоживеене. 

 

Обучаваните имат възможност да се хранят на обяд в столовата на всеки клон. 

 

Обучаваните безработните лица, включени в обучение получават стипендия от 8 лв. на ден (изплаща се само за 

дните, в които лицето е присъствало на учебни занятия). 

   

На обучаваните се заплащат пътни разходи за пристигане до и отпътуване от съответния клон на ДП БГЦПО в 

началото и края на обучението и по един път месечно за пътуване до местоживеенето. 

 

mailto:lubovpopovabg@gmail.com

