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През отчетния период, Центърът за развитие на кариерата инициира и се включи 

в организацията на значими за Технически университет-Варна, събития. В същото време, 

осъществяваше активна комуникация със студентите в посока кариерно развитие и 

поддържаше успешни контакти с фирмите, потребители на кадри на учебното заведение. 

Периодът се характеризира с развитие на индустрията и навлизане на доста нови 

филиали на европейски фирми в страната. 

Кариерният център се включи активно в организацията на „Състезание по 

мениджмънт“ като инициатива на катедра „ИМ“. Изпратени бяха покани както до фирми, 

участвали вече в предни форуми, така и до нови работодатели с предложение за казус и 

включване в състезанието. В организираната „кръгла маса“ се проведе откровена 

дискусия за взаимодействието „Бизнес-Образование“. Отчетени бяха основните 

изисквания на фирмите: студентите да посещават учебните занятия за да имат познания 

по специалността и да проявяват мотивация и трудолюбие при започване на работа. 

 Джуниър Ачийвмънт -  организацията с утвърдена репутация в предоставянето на 

иновативни образователни продукти, организира за поредна година националната 

инициатива „Мениджър за един ден“. От нашия регион в нея се включи „Агрополихим“ 

АД с организирана среща с ръководния екип на фирмата. Благодарение на добрите 

контакти на Кариерния център и отличното  му взаимодействие с катедра „АП“, наши 

студенти от 4 курс АИУКС посетиха завода и взеха участие в стройната организация на 

събитието с посещение на производствените мощности и презентиране на 

комуникационни умения. В последствие, пристигна благодарствено писмо за доброто 

взаимодействие между Кариерния център като представител на ТУ-Варна и водещия 

производител на торове с 40 годишен опит. 

 За първа година в гр. Варна през октомври 2017, бяха организирани „Дни на 

отворени врати в ИТ, Комуникации и Аутсорсинг“ – национално изложение на фирми в 

области, широко застъпени в нашия град. Кариерният център имаше свой щанд и 

насочваше възпитаниците на ТУ-Варна към различните направления за реализация в 

информационните и комуникационни технологии. Създадени бяха нови контакти с 

водещи фирми като СЕ Борднетце България ЕООД гр.Карнобат, Бългериън Онлайн 

Рисърч гр.Бургас, JFD Brokers от Варна и редица други. 

По покана на Агенцията по заетостта, в  заседателната зала на Областна 

администрация-Варна през м.ноември се проведе информационен ден за работодатели - 

кръгла маса. Срещата откри областния управител с пожеланието, това първо по рода си 

събитие на тема „Предизвикателствата пред местния пазар на труда – споделете опит, 

предайте знания“ да стане практика, като се провежда на всеки два месеца. Презентирани 

бяха услугите на Дирекция „БТ“ Варна, насочени към работодатели. Кариерният 

консултант Николова се включи в дискусията за иновативни подходи в 

сътрудничеството между университети и бизнес. 



Представителят на Кариерния център на ТУ-Варна беше поканен на посещение в Бизнес 

Парк Варна на територията на „Ай Кард „– фирмата, която откри в нашия университет 

лаборатория за образователни обучения и инициативи на студенти от ФИТА. Фирмата 

осигурява на своите служители както добри условия за работа, така и зали за тенис, 

тренировъчна зала и собствен боулинг. Предлага на нашите студенти платен стаж в осем 

направления; отворени са за съвместни инициативи; сключихме договор за 

сътрудничество. 

В края на отчетния период, Кариерният център се включи в организацията на “ 

Гейм Хакатон 2018“ – съвместна инициатива на ТУ-Варна и фирма „Зариба“. Събитието 

се състоя на 10 и 11.03. на територията на университета. В състезанието по програмиране 

на игри се включиха младежи от „КСТ“, „СИТ“ и „ИД“ от нашия университет, както и 

ученици и студенти от софийски ВУЗ-ове. Благодарение на спонсорите – фирми, 

работещи с кариерния център, успяхме да подсигурим провеждане на интересна 

програма, както и награден фонд за всички участници .  

Към момента, кариерният консултант подготвя съвместно с ЕФ, първия кариерен 

форум "ЗаЕдно в бъдещето" за студенти от електро-енергетиката и топлотехниката. 

Идеята е за създаване на активен обмен между студенти и вече дипломирани инженери 

с работодатели от енергийния бранш и индустриални производствени предприятия.  

Центърът за развитие на кариерата договори и организира редица презентации на фирми 

на територията на ТУ-Варна, както и посещение на Ден на отворени врати на 

работодатели, интересуващи се от нашите възпитаници.  

Най - впечатляващо беше посрещането на 30 наши студенти от ТКМТ, СИТ и КСТ 

специалностите в Експресбанк. Отдел „Информационни технологии“ на Експресбанк 

работи с най-новите и съвременни IT технологии и предоставя отлични възможности за 

стартиране и развитие на кариера в бранша. Подготвени бяха 11 стажантски позиции, 

които да дадат възможност на нашите студенти да проведат задължителния си стаж в 

една толкова иновативна структура. По нареждане на ИТ Директора, нашите студенти 

бяха допуснати и в „светая светих“ на банката – нейния Data Center. Последва 

благодарствено писмо до Ректор за организацията на събитието от Кариерния център. 

 Със студентите от машинните специалности проведохме срещи със собственика 

на „Тракция“ АД с предложения за стаж и работа във вагоноремонтния завод; С 

представителите на „Теси“, гр.Шумен осъществихме полезни разговори за привличане 

на кандидат-студенти към тези толкова търсени от фирмите, специалности. Те 

презентираха своята програма „Старт в кариерата“ пред инженери от МТТ, КТМ, ИД и 

ел.инженери.  

Презентации бяха организирани и с „БГ Агро“ АД пред студенти от ЕФП, където 

нашият възпитаник Петьо Стоянов представи възможностите за стаж в една от фирмите 

в холдинга - Canopus; с “Lirex” - за запознаване с тяхната практически насочена ИТ 

стажантска програма ; с редица менингови фирми с предложения към студенти от КВ, 

КММ и ЕОК; с „Интерагри“ относно „Специализирани решения в лозарството и 

овощарството“ пред студенти от катедра „Растениевъдство“. По сключено споразумение 

за сътрудничество с Дирекция „Бюро по труда“ Варна, организирахме две приемни на 

територията на ТУ-Варна за представяне на техните услуги и активни схеми по 



Оперативна програма „Развитие на ЧР“. Присъствах и на срещите с Нови енергийни 

системи от гр.Шумен, със „Сименс“ , които са в процес на търсене на инженерни 

специалисти за новия инженерингов хъб в гр.Варна; с представителите на 

„Агрополихим“ с различни предложения за съвместни инициативи и бъдещи проекти . 

Отчетния период се характеризира с инициативите на няколко фирми да създадат 

и представят своите Академии за допълнителна подготовка на бъдещите кадри. Тези 

програми са свързани със стажантски и стипендиантски предложения, като стипендията 

на „Сенсата“ достига до 3330 лв за добре представил се наш студент. В този формат са 

Академиите на “Sunsystem”, Алкомет АД, Либхер, Мелексис, Прайм Холдинг.  

Във връзка с кандидат-студентската кампания, Кариерният център осигури 

финансова подкрепа от фирми за кандидат-студенти от специалности МТТ и КТМ; 

изготви рекламен материал за сайта на ТУ-Варна „Машинни и електроинженери се 

търсят, и то – много!“, както и плакати за „Новите звезди“ на фирмите – така търсените 

и недостигащи инженер-конструктори, инженери по автоматизация и електроника, 

енергетици, телеком инженери. Подготвен беше и материал „Защо инженерите са 

важни“, който към момента фигурира в меню „Кариерно развитие“ на „Прием 2018-

2019“ в сайта на ТУ-Варна. Подготвен беше и отново публикуван в официалния ни сайт 

информационен материал „Сътрудничество на ТУ-Варна с бизнеса от региона“, който 

съдържа информация за успешно реализирали се наши възпитаници от интервюираните 

фирми.  

Кариерният консултант изготви материали и взе участие в акредитацията на 

специалност „Корабни машини и механизми“ с презентация и въпроси от комисията за 

реализацията на възпитаниците й. Подготви справки за професионалната акредитация на 

проф.направление 5.13 Общо инженерство и 6.1 Растениевъдство, както и 5.1 Машинно 

инженерство и  5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация. Обработи 552 анкети от 

Анкетен лист №02-01 за проучване мнението на дипломирани специалисти относно 

професионалната им реализация. Направи писмен анализ на обобщените за университета 

резултати, във връзка с изпълнение на регламентите на документ № 19 по СУК. Участва 

във вътрешен одит на звеното пред назначена по график Комисия. 

По отношение на текущата дейност на кариерния център, бяха обработени през 

отчетния период 216 обяви и предложения от 120 фирми и институции. От тях 136 са за 

работа, над 60 за стаж, а останалите са свързани с различни инициативи и предложения 

за иновации, предприемачество, развитие на „меки“ умения и други. Тези оферти бяха 

обработени както на хартиен носител за качване по Таблата на Центъра за развитие на 

кариерата, така и публикувани в информационния сайт на звеното и неговата фейсбук 

страница. Ежедневно центъра е посещаван от наши студенти със запитвания за 

възможности за реализация, за намиране на подходящ стаж, за помощ при изготвяне на 

мотивационно писмо и преглед на автобиографията. Комуникация върви постоянно на 

имейл, по телефон и на място и с мениджърите на фирми, които се съветват за 

оформянето на изискванията за стаж, за сроковете и за уменията на подходящия 

кандидат. 

За  запознаване с последните тенденции в работата с хора и осъществяване на така 

необходимите контакти, кариерният консултант беше един от малкото поканени ( 5 души 

за страната) за безплатно включване в Конференцията на Българската асоциация за 

управление на хора. В присъствието на 200 представители на фирми, бяха разисквани 



въпросите за ролята на социалните мрежи, личността в корпоративния свят, законовите 

промени в защитата на лични данни , проучвания на Пазара на труда и много други 

актуални теми. 

 

Изготвил: Лидия Николова 

Сертифициран по GCDF кариерен консултант 
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