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ОТЧЕТ 
 

за дейността на ЦПО към ТУ-Варна за периода март 
2017г. до март 2018г. 

 
Центъра за професионално обучение (ЦПО) към ТУ-Варна с лицензен № 200312157 
от 14.04.2004год. и допълнението към лицензията от 25.01.2006год. има богат набор 
от специалности за обучение на курсисти желаещи да получат свидетелство за 
правоспособност. Центърът обучава курсисти по тринадесет специалности, като през 
периода предпочитани специалности са:  “Машинен оператор”, код 521030 (“Машини и 
съоръжения по заваряване”, код 5210302); “Машинен оператор” код 521030 
(“Металорежещи машини” код 5210301), “Техник на компютърни системи”, код 523050 
(“Компютърна техника и технологии”, код 5230501, „Компютърни мрежи”, код 5230502) и  
“Електромонтьор”, код 522020 (“Електрически инсталации”, код 5220210). 

Обучението е за срок до един (1) месец или 212 часа за специалност „Машинен 
оператор“ и девет (9) месеца или 960 часа за специалност „Техник на компютърни 
системи“ и „Електромонтьор“.  

Учебната програма е индивидуална и е изградена в съответствие  със заетостта 
на курсистите. Курсовете могат да бъдат платени или от страна на работодателя, или 
от самия курсист.  

През периода са проведени курсове за професия “Машинен оператор”, 
специалност “Машини и съоръжения по заваряване”- част от професията, в които са 
обучени 66 човека, от които 15 студенти на ТУ-Варна и 51 външни лица. Обучени са 
и 3-ма човека по специалност „Металорежещи машини“, професия „Стругар“. Към 
момента в период на обучение са двама курсисти по специалност „Техник на 
компютърна техника“. 

ЦПО към ТУ-Варна предлага и услуга еднодневен изпит на заварчици към 
фирми, които наемат работници. Заплащането за подобни услуги е в зависимост от 
вида на изпита и използваните материали.  

От февруари 2012г. центъра започна обучение и на две нови специалности: 
“Допълнително обучение на преподаватели обучаващи кандидати за придобиване на 
правоспособност за управление на МПС по реда на чл.152, ал.20 и 21 от ЗДП” и 
“Извършване на периодични прегледи за проверка на техническа изправност на 
ППС”, по които за периода са обучени  186 души. От септември 2014г. центъра 
започна обучение и по специалност „Първоначална проверка на допълнително 
монтираните в МПС уредби, които позволяват работата на двигателя с втечнен 
нефтен газ и сгъстен природен газ”, по която за периода са обучени 8 души. Успешно 
завършилите курса получават удостоверение за професионално обучение по 
специалността си. 

За подобряване на работата, сайта на ЦПО бе осъвременен. 
Бяха проведени разговори с наши партньори, някои които в последствие 

станаха и наши клиенти, а именно: 
• Терем  
• КРЗ 



• БУЛЯРД 
• Премиер Груп 
• Представители на шотландска фирма 
• Областна Управа - Варна 
• Община Варна 
• БМКЦ 
• БМФ 
• Морска Камара 
• Солвей Соди 
• ЦПО „Знание и Бизнес“ 
• Всички пунктове за периодични технически прегледи от област Варна и 

близките области. 
Бяха проведени две презентации с кметове на общините в област Варна за курс 

„Спасители при бедствия и аварии“, като имам уверението на кметовете, че към 
новия бюджет на общините ще бъдат включени разходи за подобен курс 

По проект планираме направа на лаборатория за подводно заваряване и 
закупуване на тренажор, който да съчетава всички видове заваряване и ако успеем да 
го реализираме, това ще е една сериозна придобивка за ЦПО към ТУ-Варна, който 
няма аналог в България 

Общ приход на ЦПО към ТУ-Варна за периода възлиза на: 61 760,00 лв., от 
който 30% е за ТУ-Варна: 18 528,00 лв. 

Центъра е напълно самостоятелно финансиран от таксите на курсистите. 
 

Телефони за връзка 
Ръководител: 0879127087; 0889430719 – Георги Памуков 
Технически секретар: 052/ 383 449;  0894 642 307;    

 
 Email: j_pamukov@tu-varna.bg  

 
 

 
 
                                                                 Ръководител ЦПО: …………............................ 
                                                                                                          /Георги Памуков/ 
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