
ЗВИКАТЕЛСТВА 

Compo 
Квалифицирана работна ръка за високотехнопогично производство 

РЕШЕНИЯ 
Проект .CompoWin - Квалифицирана 

работна ръка за високотехнологично производство" 

се изпълнява в партньорство от шест организации от пет 

Европейски държави - България, Естония, Германия, Словения и Хърватия. 

Инициативата се финансира от програма Еразъм +на Европейския съюз и има за 

цел да разработи и изпита иновативна програма за обучение на работна ръка в сферата 

на композитната индустрия. 

Програмата е разработена от фирми с дългогодишен опит в изработката на елементи от композитни 

материали в партньорство с образователни институции с традиции в подготовката на кадри за 

индустрията. Обучителната програма може да бъде прилагана, както от фирми за провеждане на вътрешни 

обучения на персонала, така и от организации и институции в сферата на професионално образование и 

обучение. 

В България и Хърватия екипът на проекта ще проучи стъпките и опита да стартира процеса 

по разработването на специалност, която да бъде включена в списъка на професиите 

за професионално образование и обучение, като използва наличния опит и 

разработените стандарти в Словения, Естония и Германия. 
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За контакти: Сдружение БИКЦ-Сандански, 0746/30549, office@bicc-sandanski ocg 



www.compohub.eu 

РЕЗУЛТАТИ 
ф@compowin 

@ @CompoWIN- More Skilled Hands for Hi-Tech Production 

Квалифицирана работна ръка за високотехнопоrично производство 

Compo 

Свържете се с нас: 

БИКЦ - Сандански 
ул . • Македония" 39, ет.4, офис 403 
2800 Сандански, България 

Лице за контакт: Пламен Тодоров 

Т: +359 746 30549 
off1ce@blcc-sandaпski.org 
www.blcc-saпdanski.org 
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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 тьрси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде 

използвана за информацията, съдържаща се в нея. 






