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ТЕХНИЧЕСКИ  УНИВЕРСИТЕТ  -  ВАРНА 

Център за развитие на кариерата 

Годишен отчет за периода април 2016 /  март 2017 

Образованието и мерките за развитие на работната сила са най-голямата дългосрочна 

жертва от липсата на постоянство в целите на икономическата политика на страната. 

Кариерният център отчита свършена голям обем работа, която е насочена към следните 

основни направления: 

1. Анализ на търсени специалности от бизнеса. 

2. Проведени срещи и организирани събития .  

3. Взаимодействие между образование, бизнес и институции. 

4. Инструмент за изследване и анализ. 

 

По т.1  През отчетния период в Кариерния център постъпиха 226 обяви , като 158 от тях са 

за работа, 42 за стаж и останалите – за инициативи и други предложения от фирмите. 

Заявителите са 103 , като 51% от и за град Варна. След Варна, най-много обяви има за 

София, Шумен и Русе. Тенденцията в търсенето се запазва: на първо място са позициите в 

проф.направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника, следвана от 5.2 

Електротехника, електроника и автоматика. Това далеч на означава, че машинните 

инженери и направление 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация не представляват интерес 

за потребителите на наши кадри. В университета бяха проведени срещи на студентите от 

КММ, КВ и ЕОК с представители на няколко менингови фирми – Старгейт, Стамко, 

Старнав и други. Младежите можеха да зададат въпросите, които ги вълнуват относно 

кадетските програми и ниво на езикови познания .  

Относно необходимостта от машинни и електроинженери, кариерният център бе потърсен 

от фирми Нови енергийни системи , Алкомет и Херти-М – и трите от гр.Шумен, от фирма 

Монтюпе - Русе, Айгер от Пловдив, Вистеон от София. С част от тях Ръководството 

проведе срещи, а с други центърът организира презентации пред студентите. 

 Като един от големите потребители на наши електроинженери, с Кариерния център се 

свързаха от Енерго-Про, за да предложат летните си стажове за Североизточна България. 

Програмата по подбор се проведе на два етапа .В сайта на Енерго-Про имаше интервю с 

двама от нашите възпитаници Радослав Димитров и Михаил Михайлов. От Фрахтимпекс 

гр.Бургас потърсиха съдействието на Кариерния център за спешно осигуряване на студенти 

от специалност „ЕФП“ за работа на Пристанища Варна Изток и Варна Запад по проекта, 

свързан с Южен поток. В резултат на подбор, бяха наети четирима младежи за инспекция 

на тръбите и въвеждането на данните в баркод система.  

През отчетния период разговори и срещи бяха проведени с Хр.Стоянов от фирма 

„Артемис“ за машинни инженери; с нашия възпитаник Християн Атанасов–Ръководител в 

ИТ фирмата „СиСофт“ООД, със Златин Георгиев от „Съдърланд“(презентация), с Васил 

Донев от „Сирма Солюшънс“, който през ноември се срещна със студентите за разясняване 

възможностите за стаж; с Управителя на фирма „Теси“ и презентация за единствената по 

рода си програма „Старт в кариерата“ за машинни и електроинженери.  

По т.2 Проведени срещи и организирани събития  

През м.април 2016г, Кариерният център бе посетен от трима представители на фирма „411 

Маркетинг“ с предложение за съвместно сътрудничество . В нея работят като ръководители 

на отдели нашите възпитаници Михаил Иванов и Елена Александрова (КСТ) и Силвия 

Николова (ТТТ).По покана на кариерния център,  фирмата се включи в „Състезанието по 
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мениджмънт“ на катедра „ИМ“ с казус и спонсорство, както и взе участие в организираното 

от катедри „КСТ“  и „СИТ“ изложение със специализиран щанд във фоайето на ЕФ. 

Кариерният център поддържа от години контакти и с „Нетера“ от София - предпочитаният 

оператор на комплексни телекомуникационни услуги с 20 годишна история . В 

сътрудничество с доц. Димова от катедра „КТТ“, бе избрана подходяща тема и бе 

проведена лекция пред студенти от специалност „ТКМТ“ на тема „Мястото на Етернет в 

преноса на данни“.  

С катедра „Растениевъдство“ и Ръководител катедра доц. Пламенов също проведохме общи 

инициативи. С Кариерният център се свърза представител на фирма „Интерагри“ от София. 

През отчетния период проведохме две презентации на фирмата като единствения 

официален вносител и представител на марката New Holland за България. Едната от 

срещите беше водена от наш възпитаник – продуктовия мениджър Александър Янков. 

Завършил специалност „КММ“, след няколко годишно плаване, той се преориентира и 

постъпва във фирмата.  

Ежегодно, с Кариерният център се свързват и от Администрацията на Министерски съвет 

за популяризиране на летните стажове по „Програмата за студентски стажове в държавната 

администрация“. Стажовете се провеждат на всички нива и в цялата страна. Цялата 

процедура от кандидатстването до класирането и окончателния избор на студентите се 

провежда  онлайн. Към момента, по Таблата на Кариерния център са качени изпратените 

рекламни материали със сроковете за кандидатстване. 

По т.3  Взаимодействие между образование, бизнес и институции 

Центърът за развитие на кариерата при ТУ-Варна има за цел да популяризира качественото 

обучение и  да съдейства за създаване на контакти в полза на университета.  

Една от тези възможности, кариерният консултант видя и в предложението на катедра 

«ИМ» и нейният ръководител доц.Таня Панайотова за включване на повече фирми в 

ежегодно организираното «Състезание по мениджмънт». Кариерният консултант разпрати 

Покани на повече от 30 фирми.  В състезанието се включиха работодатели от най-различни 

производствени и икономически сфери – Региоком България ЕООД, Милко ЕООД 

Асеновград, Монтюпе ЕООД Русе, Херти АД Плиска, Агрополихим Девня, Екаспресбанк и 

Уникредит Булбанк и други. На състезателен принцип, студентите подготвиха иновативни 

решения и показаха своята добра професионална подготовка, като взеха активно участие и 

в проведената кръгла маса на тема: Взаимодействието "образование-бизнес“-движеща сила 

на предприемаческия дух. 

Кариерният център работи успешно и  с Агенцията по заетостта(АЗ) към МТСП чрез 

Дирекция „Бюро по труда“ Варна. Във връзка със Споразумение за сътрудничество, в 

университета бяха организирани през м.декември 2016 и м.февруари 2017 отворени 

приемни за нашите студенти с предоставяне на услуги и активни схеми на АЗ.  На едната от 

тях, представител от страна на Бюрото по труда беше нашата възпитаничка от специалност 

„СМ“ Яница Орлова. И двете срещи преминаха при голям интерес. В резултат, в 

университета постъпи благодарствено писмо от Дирекция „БТ“ Варна за помощта на 

Центъра за развитие на кариерата и персонално към г-жа Николова за  

ценните съвети и предложения по провеждането и популяризирането на приемните. 

 

Показателно за Технически университет-Варна е търсенето на контакт от бивши  

възпитаници с желание за сътрудничество. Така през м.юни центърът беше посетен от 

Даниела Ямболова и Николай Франгов. завършили „КСТ“ през 2012 г. И двамата с успешна 
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реализация: Даниела като ИТ мениджър във фирма „13 BIK”, a Николай като представител 

на „Хюлет Пакард“ в отдел за киберсигурност. Те потърсиха центъра, за да предложат 

материали за фирмите, на които са представители. Контакт с университета потърси и 

завършилият специалности „КТТ“ и „КСТ“ наш възпитаник Стефан Давидов, успешно 

реализиран в ИТ фирма. Стефан желае да популяризира университета, който е завършил и 

на който е благодарен за доброто образование , като се ангажира с изготвяне, поддържане и 

запълване с информация на атрактивен портал на ТУ-Варна в професионалната мрежа 

LinkedIn.  

По случай 80-годишнината от основаване на СА“ Димитър Ценов“ гр. Свищов, кариерният 

консултант присъства на Национална среща на университетските кариерни центрове. 

Срещата беше уважена от Ректора доц. Марчевски и премина в изключително 

добронамерена и ползотворна атмосфера . 

През м.декември координатора на ЦРК беше поканен на откриването на втория офис на 

глобалната технологична компания Софтуер Груп, където присъства с група студенти от 

ИТ специалностите.  

Успешна и ползотворна е работата на Центъра за развитие на кариерата и със Студентски 

съвет. По предложение на Председателя на Студентски съвет Доника Илиева и с помощ от 

нейния екип, създадохме страница на кариерния център във фейсбук. Сега, освен 

поддържане на информационната система на центъра, таблата в трите корпуса, материалите 

за официалния сайт на ТУ-Варна, кариерният консултант се старае редовно да качва 

материали за събития, възможности и актуални новини и във фен страницата на звеното в 

популярната социална мрежа. Първи март посрещнахме заедно със Студентски съвет на 

организирана информационна среща пред студентите за дейността и предстоящите 

инициативи на кариерния център и за значението и активностите на студентските клубове. 

Зам. Председателят на Студентски съвет Николай Михалев, студент от специалност „КСТ“, 

стоеше зад успешната организация на събитието. 

По т.4 Инструмент за изследване и анализ 

 Дейността на Центъра за развитие на кариерата през периода се изразява в: 

- изготвен материал за мерките по Стратегията за развитие на висшето образование за 

периода 2014-2020 година; 

- подготвена справка за изпълнението на Решенията от институционалната акредитация; 

- участие на кариерния консултант  с презентация и мнение в процедурата по програмна 

акредитация на проф.направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника;  

- подготвени материали за преакредитацията на докторска програма по „Електрически 

машини и апарати“;  

- активна работа по СУК за промяна на анкетните карти на дипломирани възпитаници и на 

картите за отразяване мнението на фирми, потребители на наши кадри. 

През м.март 2017 кариерният консултант защити нов сертификат и придоби квалификация 

за Global Career Development Facilitator –Bulgaria.  

Изготвил: Лидия Николова                            


