ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
Форма на провеждане: Комбинирана - Онлайн и индивидуално присъствено обучение.
Място на присъствената форма: ДП БГЦПО клон Стара Загора, ул. „Кап.Петко войвода“ №34.
Оборудване за присъствено обучение: Специализирани компютърни кабинети и работилници по професията.
Организация на обучението: Присъствено обучение – два или три дни в седмицата от 17.30 ч. по 4 часа и събота от 9.00 ч. по 8 часа.
Издавани документи: Формуляр Удостоверение 3-37 на МОН за проведено професионално обучение.
Наименование на
специалността

Компютърна графика
/част от професия/
Графичен дизайн
/част от професия/
ВиК инсталации в
сгради
/част от
професия/
Оперативно
счетоводство – базово
обучение
/част от професия/

Акценти – важни теми, в съдържанието

Създаване и обработване на растерна графика.
Уеб дизайн.
/Участниците трябва да имат базисни
компютърни умения/
Създаване и обработване на векторна графика.
Предпечат. Уеб дизайн.
/Участниците трябва да имат базисни
компютърни умения/
Съвременни технологии в сферата на ВиК
инсталации. Ще получите знания и ще
придобиете умения за свързване и полагане на
полиетиленови/полипропиленови/ тръби
Важни знания за икономика и счетоводство на
предприятието. Закон за данък добавена
стойност и Закон за корпоративно подоходно
облагане. Видове документи и Годишен
финансов отчет. Сметкоплан. Ще се научите как
да изготвяте отчет за приходите и разходите и
как се попълва данъчна декларация.

Обща
продължителнос
ти
разпределение на
часовете
300 уч.ч.
48 ч. присъствено
252 ч.-онлайн
300 уч.ч.
48 ч. присъствено
252 ч.-онлайн
48 уч.ч.
16 ч. присъствено
32 ч.-онлайн
120 уч.ч.
40 ч. присъствено
80 ч.-онлайн

Цена

Клон

Преподавател

750 лв. Стара
Загора

инж. Ив.
Димитрова

750 лв. Стара
Загора

Надя
Пенчева

400 лв. Стара
Загора

инж.
Живко
Желязков

300 лв. Стара
Загора

Живко
Желев

Бележки

Всички
обученията ще
стартират при
сформиране на
групи минимум
от 8 участника.
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Оперативно
счетоводство – модул
Труд и работна
заплата
/част от професия/

Офис-секретар –
провеждане на делови
събития.
/част от професия/

Климатични
инсталации на
моторни превозни
средства
/част от професия/

Ще се запознаете с въведение в ТРЗ, с
възникване на трудови и служебни
правоотношения. Ще се запознаете още и с
договор за управление и контрол, граждански
договори, самоосигуряващи се лица. Ще се
научите как да регистрирате трудови договори в
НАП. Ще се научите как да изчислявате
болнични, отпуски и изчисляване на работна
заплата. Ще се запознаете още с прекратяване
на трудово правоотношение, подаване на
информация в НАП и регистрация на
самоосигуряващи се лица в НАП.
Планиране и организиране на делови срещи,
заседания и съвещания. Подготовка на
необходимите материали и уведомяване на
участниците. Посрещане и настаняване на
клиенти, протоколиране на събитието.
Систематизиране на важното от приключило
събитие и предаване на информацията на
ръководител.
В рамките на обучението ще придобиете знания
за климатичните инсталации на моторните
превозни средства и въздействието на
охладителните агенти и емисиите им върху
околната среда. Основни екологични
нормативи. В практическата част ще придобиете
умения за техническо обслужване и сервизиране
на климатични инсталации на моторни превозни
средства в съответствие с екологичните норми и
екологосъобразното възстановяване на
флуорсъдържащи парникови газове.

70 уч.ч.
30 ч. присъствено
40 ч.-онлайн

60 уч.ч.
20 ч. присъствено
40 ч.-онлайн

10 уч.ч.
8 ч. присъствено
2 ч.-онлайн

175 лв. Стара
Загора

Живко
Желев

150 лв. Стара
Загора

д-р М.
Илева;
инж.
Иванка
Димитрова

150 лв. Стара
Загора

инж.
Евгений
Генов

Всички
обученията ще
стартират при
сформиране на
групи минимум
от 8 участника.

За повече информация на тел: 042 601 156 или моб. 0886 573337или на Е-mail: info@bgcpo.bg
Може да направите заявка за обучение чрез сайта ни www.bgcpo.bg или на посочените телефони!
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