
 

  

    
  

В началото на ноември 2020 г., под 
координацията на Сдружение БИКЦ – 
Сандански стартира изпълнението на 
проект CompoWin – Квалифицирана 
работна ръка за високотехнологично 
производство. Инициативата се 
изпълнява с финансовата подкрепа на 
Програма Еразъм + на  Европейския 
съюз, в партньорство с шест 
организации от пет Европейски 
държави – България, Естония, 
Германия, Словения и Хърватия. 
През септември проектът навлезе във 
финалната си фаза. В момента 
партньорите по проекта са ангажирани 
с финализирането на превода и 
локализацията на ключовите резултати 
от проекта, които ще бъдат достъпни на 
шест езика – английски, български, 
естонски, хърватски, немски и 
словенски. 
През месец септември ще се проведат 
редица събития за разпространение, на 
които партньорите ще представят 
ключовите резултати от проекта пред 
бизнеса, доставчици на обучение и 
образование и други заинтересовани 
страни, които имат интерес  към темата 
на проекта, разработването и 
провеждането на краткосрочни 
курсове и програми за обучение в 
сферата на композитните материали. 
През октомври 2022 г. в България ще 
бъде проведена заключителната 
конференция на проекта в град 
Благоевград. 

За проекта ПЛАТФОРМАТА ЗА ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ Е ГОТОВА  
 
Платформата е един от ключовите елементи на обучителната 
програма „CompoWin – Работник в композитната индустрия – 
моята бъдеща професия“. Може да се използва като 
самостоятелен курс за самообучение или в комбинация с 
практическо обучение на работното място. 
По-голямата част от наличното съдържание на платформата е 
разработено в резултат на проекта CompoHub. Това 
съдържание беше прегледано, актуализирано и разширено 
по време на проекта CompoWin. 
 

 
 
Съдържанието на платформата е разделено в две секции – за 
начинаещи и напреднали. Начинаещите ще могат да се 
запознаят с основите на композитите и как се произвеждат 
най-простите композитни части, използвайки най-лесния и 
популярен метод на производство – ръчна ламинация. Курсът 
за напреднали е за лица, които вече имат практически опит с 
композитите. Завършилите двата курса получават 
сертификат, който ще им помогне да намерят работа в 
композитната индустрия. Цялото съдържание на 
платформата е достъпно на шест езика – английски, 
словенски, хърватски, български, естонски и немски.  
Може да се регистрирате ТУК 
 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, 
което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да 

бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея. 
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http://www.compohub.eu/course/index.php


 

 

РЪКОВОДСТВО ЗА НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ 
КАДРИ В КОМПОЗИТНАТА ИНДУСТРИЯ 
 
В рамките на проект CompoWin бе създадена 
първото по рода си ръководство и система 
за подготовка на настоящи и бъдещи кадри 
в композитната индустрия. Ръководството 
предлага структуриран подход за планиране, 
следене и отчитане на напредъка на 
служителите в индустрията по отношение на 
необходимите умения в различните нива на 
производството. Ръководството може да се 
ползва в комбинация с модулите за 
електронно обучение налични на 
платформата CompoHUB.  
(www.compohub.eu). 
 
Преди реализацията на двата проекта - 
CompoWIN и CompoHUB процеса по 
навлизане и напредъкът в композитната 
индустрия бяха трудни и отнемаха много 
време. Благодарение на резултатите от 
проект CompoWIN този процес може да бъде 
по-бърз, структуриран и ефективен, 
осигурявайки наблюдение и отчитане на 
напредъка.  

Предложената в Ръководството система и 
насоки за работници, които за първи път 
навлизат в композитната индустрия е 
разработена така, че да бъде лесно 
адаптируема, според специфичните нужди 
на фирмата.  По този начин системата е 
приложима и за преквалификация и 
допълнителна квалификация на служители с 
опит. Важно е предварително ясно и точно 
да се определят пътят и етапите в развитието 
на работниците. Това е важно и за самите 
работници, тъй като те могат да наблюдават 
напредъка си. 

Ръководството е налично ТУК 

 

НАРЪЧНИК ЗА УСКОРЕНО ВНЕДРЯВАНЕ НА 
ОБУЧИТЕЛНИ КУРСОВЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА 
КАДРИ  
 
В рамките на друга основна дейност от проекта, 
партньорите в реализацията на проекта 
разработиха и тестваха иновативен Наръчник за 
ускорено внедряване на обучителни курсове за 
подготовка на кадри за изработка на изделия от 
композитни материали от образователни 
организации, институции и фирми. Наръчника 
включва списък от ресурси, необходими за 
провеждане на курсовете, организационни 
насоки, материали за подготовка на обучители и 
тестове.  
 
Целта на Ръководството е да позволи на 
компании, доставчици на обучение и 
професионални училища да внедрят 
обучителната програма „CompoWIN” съобразно 
нуждите си. Системата за подготовка на кадри, 
разработена в рамките на проекта, позволява 
лесна адаптация съобразно конкретните нужди 
за вътре-фирмени обучения на фирми за 
квалификация или преквалификация на кадри за 
работа с композитни материали и 
производствени процеси.  

В допълнение, програмата позволява да бъде 
внедрена и от доставчици на обучение и 
образователни институции от сферата на 
професионалното образование и обучение 
(ПОО), които планират да разработят собствени 
обучителни програми и съдържание, 
комбиниращо практическо обучение и онлайн 
курсове чрез платформата CompoHub (смесено 
обучение). Важно е да се отбележи, че системата 
е подходяща и за организации без предишен 
опит в сферата на композитната индустрия. 

Може да изтеглите Наръчник от ТУК 
 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на 
съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка 

употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея. 

 

http://www.compohub.eu/
http://www.compohub.eu/pluginfile.php/866/mod_page/content/24/O2_Guidance%20System%20for%20Workers%20entering%20the%20composite%20industry.pdf
http://www.compohub.eu/pluginfile.php/866/mod_page/content/24/O3_Step-by-Step%20Guide_FINAL.pdf

