
Индустриална стопанска камара –     

гр. Враца 



                

                 Кои сме ние 

 
 Индустриална Стопанска Камара  

град  Враца е създадена през 1982 година. 

 От 1996 г.работи съвместно със сектора 

“Следдипломно образование” на Технически 

Университет –гр. София, а от 2007  работи 

със сектора “Продължително обучение” на 

Нов Български Университет – гр. София. 

 Камарата е център за  професионално 

образование и обучение със собствен 

лиценз от 2003 год. 

 



                 Нашата цел 

 Да постигаме качествено професионално 

образование и обучение – което да 

спомага за задоволяване на потребностите 

и интересите на отделната личност, на 

обществото, на образователните и на 

обучаващите институции, на 

работодателите. 



Нашата мисия 

 Да осъществяваме дейността си в насока 

на образованието и професионалната 

квалификация на безработни лица, 

служители на организации нуждаещи се от 

по-високо ниво на квалификация, граждани 

търсещи собствено усъвършенстване и 

квалификация, адекватни на потребностите 

на пазара на труда и развитието на 

конкурентоспособността на българската 

икономика. 



 В основата на потенциала на Центъра 

е опита на  висококвалифицирани 

служители придобит в продължение 

на многогодишната им работа 

свързана с образованието, 

квалификацията и 

преквалификацията на възрастни . 



    Нашата визия за бъдещето 

 Развитието на Центъра като съвременна 
модерна институция от европейски тип, 
която чрез средствата на научно-
техническия прогрес и използвайки 
човешкия потенциал развива концепция за 
професионално образование, обучение и 
ориентиране в контекста на ученето през 
целия живот и продължаващото 
професионално обучение с оглед 
осигуряване на ефективна интеграция и 
реинтеграция на човешките ресурси на 
пазара на труда. 



           Ние предлагаме: 

 Езикови курсове 

 Компютърни курсове 

 Професионална квалификация 

 Опреснителни курсове 

 Следдипломна квалификация, 

съвместно с НБУ София 

 

 





 ИСК  провежда обучение по: 

 

 Английски език 

 Испански език 

 Италиански език 

 Немски език 



  Работим по европейски програми: 

 

“Аз мога” 

 

“Аз мога повече” 



 



Следдипломна квалификация 

съвместно с НБУ 

 

Учител по  

  чужд език в  

  средните 

  училища; 

 



Обучението се провежда по               

системите: 

 

 Анлийски език- “Reward” 

 Испански език - “Van” 

 Немски език -  



        Акценти в обучението 

 Обучението се осъществява с помощта на 

програми,ориентирани към постигане на 

високи резултати, съобразени с 

индивидуалните и професионални 

особености на обучаемите и разработени 

съобразно изискванията на европейската 

езикова рамка. 



 Те са разработени така, че да дават 

максимално добра възможност на 

работещи и незаети да усвоят чужд език 

или да подобрят своята квалификация, като 

преминат на следващо ниво във владеене 

на език.  



 Използваме постиженията на 

информационните и комуникационни 

технологии за повишаване на мотивацията 

за учене; 

 

 

 Нашите преподаватели са 

мотивирани,компетентни и вдъхновяващи. 





             Сертификати 

 След успешно завършване на курс на 

обучение курсистите получават 

Сертификат за защитено ниво или 

Свидетелство за професионална 

квалификация. 



          

 



За контакти: 

Гр. Враца, 3000  

Ул. “Лукашов” № 11 

Ет. 3, п.к.212 
 

Тел./факс: 092/66 54 46 

Тел.: 092/ 98 88 18 

GSM: 0885 95 46 28 
http://isk.vratsa24.com  

Isa_vr@mail.bg  

http://isk.vratsa24.com/
mailto:Isa_vr@mail.bg


 

 


