ПОДЕЛЕНИЕ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ДП „НКЖИ“

Обща информация
Центърът за професионална квалификация (ЦПК) е самостоятелно поделение в състава на Държавно предприятие „Национална компания железопътна
инфраструктура“ (ДП „НКЖИ“), със седалище гр. София бул. „Сливница“ № 216 и осъществява своята дейност в град София, в регионалните му учебни звена
в град Пловдив и град Горна Оряховица, както и в учебните кабинети и производствени бази на Компанията в цялата страна.
Като учебно заведение поделение ЦПК на ДП „НКЖИ“ е с дългогодишен опит. Центърът е наследник на създадената през 1939 г. спомагателна
единица, към функциониращото тогава железопътно училище, която е имала за задача да повишава квалификацията на работниците и служителите от
железопътния транспорт. През 1942 година се обособява като самостоятелна единица със собствено ръководство и администрация. През 1981 година е
създаден Учебният център за нуждите на тогавашното СО БДЖ.
В днешно време поделение ЦПК е институция в системата на професионалното образование и обучение. Притежава Лиценз №200111010 от 05 април
2002 г. издаден с решение на Управителния съвет на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) към Министерския съвет –
протокол № 04/27.03.2002 г. Лицензът е изменен и допълнен с решение на УС на НАПОО – протокол № 08/26.10.2005 г. Лицензът от 2002 г. и Лицензията от
2005 г. са публикувани на уебсайта на ДП „НКЖИ“ в раздел „Документи“ подраздел „Център за професионална квалификация“.
Поделение ЦПК притежава и Разрешително № К004-26/13.07.2010 г. на Министерството на Земеделието и горите за придобиване на правоспособност
за работа със земеделска и горска техника.

Основният предмет на дейност на поделение ЦПК е:
 да организира и провежда професионалното обучение на персонала на ДП „НКЖИ“;
 да организира и провежда професионално обучение и на външни на Компанията физически и юридически лица за
придобиване на професионална квалификация и придобиване на правоспособност за професии, упражняването на
които изисква такава.
Поделение ЦПК извършва:
 начално професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация;
 начално професионално обучение с придобиване на квалификация по част от професия;
 обучение за придобиване на правоспособност;
 непрекъснато професионално обучение за актуализиране или разширяване на придобита професионална квалификация;
 усъвършенстването на професионалната квалификация на служителите на Компанията чрез придобиване на допълнителна квалификация,
длъжностна специализация, обучение на обучаващи, целева специализация, преквалификация, периодични обучения по силата на действащите
нормативни актове, издадени от компетентни органи, каквито са обученията по здравословни и безопасни условия на труд, съоръжения с
повишена опасност, обслужване на жп съоръжения и други.
Обученията се извършват от висококвалифицирани лектори по всички дисциплини.
ПОДЕЛЕНИЕ ЦПК УДОСТОВЕРЯВА ИЗВЪРШЕНОТО ОБУЧЕНИЕ, КАТО ИЗДАВА ЛЕГИТИМНИ ДОКУМЕНТИ С ВАЛИДНОСТ В РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ, А ЗА РЕГУЛИРАНИТЕ ПРОФЕСИИ С ВАЛИДНОСТ И ВЪВ ВСИЧКИ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.

Лицензирани професии и специалности съгласно ЗПОО, по които поделение ЦПК на ДП „НКЖИ“ извършва и удостоверява професионално
обучение с придобиване на степен на професионална квалификация
Професия „Електротехник”, код 522010, специалност „Електрообзавеждане на железопътна техника”, код 5220105
Професия „Електромонтьор”, код 522020, специалност „Електрообзавеждане на железопътна техника”, код 5220206
Професия „Техник по автоматизация”, код 523070, специалност „Осигурителни и комуникационни системи в жп инфраструктура”, код 5230704
Професия „Монтьор по автоматизация”, код 523080, специалност „Осигурителни и комуникационни системи в жп инфраструктура”, код 5230802
Професия „Монтьор на подемно-транспортна техника”, код 525060, специалност „Подемно-транспортна техника монтирана на пътни транспортни
средства”, код 5250601
Професия „Техник по жп техника”, код 525070, специалност „Подемно-транспортна, пътностроителна и ремонтна жп техника”, код 5250702
Професия „Монтьор на жп техника”, код 525080, специалност „Подемно-транспортна, пътностроителна и ремонтна жп техника”, код 5250802
Професия „Строителен техник”, код 582010, специалност „Транспортно строителство”, код 5820104
Професия „Строител”, код 582030, специалност „Кофражи”, код 5820302; специалност „Армировка и бетон”, код 5820303; специалност „Зидария”, код
5820304
Професия „Пътен строител”, код 582060, специалност „Строител на релсови пътища и съоръжения към тях”, код 5820602
Професия „Офис секретар”, код 346020, специалност „Административно обслужване” код 3460201
Професия „Заварчик” , код 521090, специалност „Заваряване”, код 5210901

Поделение ЦПК на ДП „НКЖИ” провежда обучение по рамкови програми „Д“ и „Е“ от ЗПОО за
придобиване степен на професионална квалификация по професии и длъжности:
 Експлоатация на железопътната инфраструктура:
Ръководител движение, Стрелочник/прелезопазач, Началник товарен влак, Ревизор вагони
 Везнар;
 Ремонт и поддържане на жлезен път и съоръжения:
Строителен техник по ремонт и поддържане на железен път и съоръжения, Кантонер, Старши жп работник,
Сигналист-охранител, Оператор лека пътна механизация, Шлосер по
поддържане и ремонт на железен път, стрелки, бариери и лубрикатори
 Машинист на РССМ;
 Машинист на тежка железопътна механизация;
 Дефектоскопист;
 Механик контактна мрежа;
 Механик тягови подстанции;
 Механик по осигурителна техника;
 Механик комуникации;
 Работа с моторни триони и
храсторези;
 Работа с електрокари и мотокари;
 Опреснителни курсове по технически
надзор на СПО (съоръжения с
повишена опасност).







Безопасност и здраве при работа на Комитети по условия на труд – начално обучение и ежегодно обучение.
Безопасност и здраве при работа за ръководители и специалисти по БЗР.
Безопасност и здраве при работа за лица, които провеждат инструктажи.
Безопасност и здраве при работа за работещите в жп транспорт.
Безопасност на труда при работа с алпийско оборудване.
.

Поделение ЦПК организира по заявка на лицензираните железопътни превозвачи професионално обучение за:
 Помощник локомотивен машинист на електрически и дизелови локомотиви;
 Локомотивен машинист на всички серии и тяги.
ИЗВЪН ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
НА ПЕРСОНАЛА НА ДП „НКЖИ”, СЪОБРАЗЕНО СЪС СТРАТЕГИЯТА НА
КОМПАНИЯТА И ЗПОО, ПОДЕЛЕНИЕ ЦПК ПРЕДОСТАВЯ КАЧЕСТВЕНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ И ЗА ВЪНШНИ НА
КОМПАНИЯТА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, КАКТО И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА.
Сред клиентите на поделение ЦПК през годините са били компании като: „Доверие Брико“ АД, болница „Токуда” АД
София, Параходство „Български морски флот”, „ТЮФ България“ ООД, Тракция АД; ВРЗ Карлово; „РВП Кьоне“ АД,
„Кейбилд ЕАД“, „Вагоноремонтен завод-99“ АД град Септември“, „Мини Марица изток” ЕАД, „Българска железопътна
компания“ АД; ДП „ТСВ“, „Летище София“ ЕАД, „Неохим“ АД град Димитровград, „Ди Би Карго България” ЕООД,
„Пристанище Варна“ ЕАД, „Чефин България” ЕООД, „Трансвагон” АД град Бургас, „Глоубъл Мейнтенънс” ООД, „Дарк 2002“
ЕООД град София и много други фирми.

РЕДЪТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ПОДЕЛЕНИЕ ЦПК Е СЛЕДНИЯТ:
 за служители на ДП „НКЖИ“ – съгласно Правилника за професионалното обучение на персонала на ДП „НКЖИ“ – публикуван
е на уебсайта на ДП „НКЖИ“ в раздел „Документи“ подраздел „Център за професионална квалификация“);
 за външни на Компанията физически лица – кандидатът за обучение е необходимо е да подаде в поделение ЦПК или звената
му заявление за участие в квалификационен курс по образец (публикуван е на уебсайта на ДП „НКЖИ“ в раздел „Документи“
подраздел „Център за професионална квалификация“), да представи документи удостоверяващи завършено образование –
минималното входящо ниво е средно образование, документ за самоличност, документи удостоверяващи здравословно състояние
– медицинско свидетелство, че професията, за която кандидатства да бъде обучаван не е противопоказна
за обучаемото лице;
 за юридически лица, които желаят да обучават свои служители – да изразят желанието си чрез
писмено запитване или оферта, може и на имейл адресите на поделение ЦПК и да подготвят набора от
документи необходими за обучение за лица, които не са служители на ДП „НКЖИ“.

ЗА ДА НАУЧИТЕ ПОВЕЧЕ ЗА ПРОВЕЖДАНИТЕ ОТ ПОДЕЛЕНИЕ ЦПК НА ДП „НКЖИ“ ОБУЧЕНИЯ – НАЧАЛНИ ДАТИ ЗА
ПРЕДСТОЯЩО ПРОВЕЖДАНЕ НА КУРСОВЕ, ЦЕНИ, СЪДЪРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО, ПОТЪРСЕТЕ НИ. С
УДОВОЛСТВИЕ ЩЕ ВИ ДАДЕМ НЕОБХОДИМАТА ИНФОРМАЦИЯ.

Обученията се извършват в централата на
поделение ЦПК в София и в териториалните му
учебни звена в град Пловдив и град Горна
Оряховица, както и учебните бази на ДП „НКЖИ“
в страната:
 град София, бул. „Сливница“ № 216
тел.: (+359 2) 932 21 68; (+359 2) 932 33 40; (+359 2)
932 20 85; (+359 2) 932 32 55;
GSM: 0888 552 557 и GSM: 0885 14 27 97
Имейл адрес: cpk@rail-infra.bg
 град Пловдив, ул. „Нестор Абаджиев” № 36
тел.: 032/62-35-32 и жп телефони 35-20 и 32-61
Имейл адрес: cpk_plovdiv@rail-infra.bg
 град Горна Оряховица,
бул. „Цар
Освободител“ № 112
тел.: 0618/6-47-60 и жп телефони: 33-94 и 30-71
Имейл адрес: cpk_go@rail-infra.bg

УСПЕШНО ЗАВЪРШИЛИТЕ ОБУЧЕНИЯТА В ПОДЕЛЕНИЕ ЦПК НА ДП „НКЖИ“ МОГАТ ДА ЗАЕМАТ ДЛЪЖНОСТИ, КОИТО
СЪОТВЕТСТВАТ НА ПРОФЕСИИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ КЛАСИФИКАТОР НА ПРОФЕСИИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ДА
ПОСТЪПЯТ НА РАБОТА В ДП „НКЖИ“ - КОМПАНИЯТА РАБОТОДАТЕЛ НОМЕР 1 В БЪЛГАРИЯ И ТО НЕ САМО В ОБЛАСТТА НА
ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ!

ИЗБИРАЙКИ ДА ПОСТЪПИТЕ НА РАБОТА В ДП „НКЖИ“, СЛЕД УСПЕШНО ЗАВЪРШВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ В ПОДЕЛЕНИЕ ЦПК,
КОМПАНИЯТА ЩЕ ВИ ПРЕДЛОЖИ:









1. УСПЕШЕН СТАРТ НА КАРИЕРАТА И РЕАЛНИ УСЛОВИЯ
ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ ЧРЕЗ:
Обучение в поделение ЦПК за придобиване на степен на
професионална квалификация по част от професия и придобиване
правоспособност за длъжностите, за които се изисква такава.
Възможности за обучение, надграждане и преквалификация или
повишаване на квалификацията в поделение ЦПК.
Стажантската програма на Компанията.
Програмата за развитие на кадрите чрез обучение на млади
специалисти от ВУЗ в системата на ДП НКЖИ.
Мотивиране и стимулиране на служителите за професионално
развитие в кариерата.
Перспектива за успешна професионална реализация.

2. СОЦИАЛЕН ПАКЕТ – ВСЕКИ СЛУЖИТЕЛ НА ДП„НКЖИ“,ОСВЕН
ЗАПЛАТАТАЗАЗАЕМАНАТАДЛЪЖНОСТ ПОЛУЧАВА И:
 Неограничен брой безплатни пътувания с влак в цялата
железопътна мрежа на Р България.
 Социална сума срещу ползване на отпуск.
 Ваучери за храна.
 Достъп до бази за спорт, отдих и туризъм на преференциални
цени.
 Медицинско обслужване и профилактика.
 Допълнително доброволно пенсионно осигуряване.

В ЗАВИСИМОСТ ОТ ВИДА ОБУЧЕНИЕ, КОЕТО СТЕ ЗАВЪРШИЛИ В ПОДЕЛЕНИЕ ЦПК, МОЖЕТЕ ДА ИЗБЕРЕТЕ ЗА СТАРТ В
КАРИЕРАТА СИ ЕДНО ОТ СЛЕДНИТЕ ЧЕТИРИ ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОДЕЛЕНИЯ НА ДП „НКЖИ“:
1. ПОДЕЛЕНИЕ „УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕТО НА ВЛАКОВЕТЕ И КАПАЦИТЕТА” (УДВК)
Поделение „Управление движението на влаковете и капацитета“ осигурява използването на железопътна инфраструктура от лицензирани превозвачи
при равнопоставени условия. Управлява влаковата работа в железопътната инфраструктура, чрез влаково-диспечерския апарат. Разработва графиците за
движение на влаковете и изчислява инфраструктурните такси. Управлява всички гари в жп мрежата. Организира и ръководи дейността на гаровия персонал,
зает с влаковото движение, охраната на прелезите, обслужването на вагонните везни и дезинфекционните станции.
Структурата на поделение УДВК е изградена от три регионални поделения за „Управление на движението на влаковете и гаровата дейност” (УДВГД)
със седалища в град София, град Пловдив и град Горна Оряховица, чрез които управлява 298 гари и 16 разделни постове с численост на персонала от 4800
служители.
В звената на поделение УДВК можете да кандидатствате за работа след успешно завършване на обучение в поделение ЦПК за професионална
квалификация по част от професия и придобиване правоспособност като „Ръководител движение“ или като „Постови стрелочник/прелезопазач“.

2. ПОДЕЛЕНИЕ „ЖЕЛЕЗЕН ПЪТ И СЪОРЪЖЕНИЯ“ (ЖПС)
Поделение ЖПС планира, организира и контролира дейностите по поддържането на железния път и инженерните съоръжения в железопътната мрежа.
Осъществява обективен и субективен контрол на техническото състояние на железния път и съоръженията за гарантиране на безопасност на превозите.
Осигурява поддържането и ефективното използване на железопътната механизация (тежка механизация за ремонт и технологичен вагонен парк) и
производствени мощности – железопътни кариери и цех за електроконтактни заварки. Поделението планира основните насоки на техническото и
технологично развитие на поддържането и ремонта на железния път и съоръженията и развитието на железопътната инфраструктура.
Структура на поделение ЖПС: Разположено е на територията на цялата страна с четири регионални поделения в София, Пловдив, Горна Оряховица и Враца
с обща численост от 4200 броя служители.
В звената на поделение ЖПС можете да кандидатствате за работа след успешно завършване на обучение в поделение ЦПК за професионална
квалификация и придобиване на правоспособност за „Строителен техник по ремонт и поддържане на железен път и съоръжения“, „Кантонер“,
„Старши жп работник“, „Сигналист-охранител“, „Оператор лека пътна механизация“, „Шлосер по поддържане и ремонт на железен път, стрелки,
бариери и лубрикатори“, „Машинист на РССМ“, „Машинист на тежка железопътна механизация“, „Дефектоскопист“.

3. ПОДЕЛЕНИЕ „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ“ (ЕРП)
Поделение „Електроразпределение“ организира, координира и контролира цялостната дейност на предприятието по разпределянето на тягова
електрическа енергия за влакови нужди на превозвачите по електрифицираните железопътни линии. Ръководи, организира и контролира дейностите по
ремонта, поддържането и експлоатацията на тяговите подстанции и релсовите самоходни специализирани машини, за ремонт и поддържане на контактната
мрежа и създава условия за осигуряване на надеждно, непрекъснато и качествено електрозахранване на електрическия тягов подвижен състав.
Структура на поделението: Разположено е на територията на цялата страна с три регионални поделения в София, Пловдив и Горна Оряховица с обща
численост от 1070 броя служители.
В звената на поделение ЕРП можете да кандидатствате за работа след успешно завършване на обучение в поделение ЦПК за професионална
квалификация и придобиване на правоспособност за „Електромонтьор по контактна мрежа“, „Механик контактна мрежа“, „Механик тягови
подстанции“, „Машинист на РССМ“.

4. ПОДЕЛЕНИЕ „СИГНАЛИЗАЦИЯ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ“ (С и Т)
Поделение „Сигнализация и телекомуникации“ организира и контролира изпълнението на дейността по техническо поддържане, ремонт и строителство
на системи и устройства за сигнализация (осигурителна техника) и телекомуникации. Обезпечава технически управлението и безопасността на движение на
влаковете, като ръководи, организира и контролира дейностите по поддръжка, ремонт и развитие на устройствата на осигурителната техника и
телекомуникациите, устройствата за контрол на загрети повърхности и осно натоварване на вагоните. Това са системите на маршрутно-компютърни
централизации, маршрутно–релейни централизации, автоматични прелезни устройства, системи ETCS, системи броячи на оси, електрически стрелкови
обръщателни апарати, високо–скоростни оптично базирани системи за пренос на глас и данни, специализирани оперативни диспечерски системи, цифрови
комутационни мрежи и системи, системи за видео наблюдение и контрол, пътнически информационни системи, мрежа за ведомствени цифрови
радиовръзки по стандарт GSM-R. Ръководи, организира и контролира експлоатацията на електроснабдителните обекти с цел безопасно и надеждно
функциониране, както и дейността по отчитане разхода на електроенергия.
Структура на поделението: Разположено е на територията на цялата страна с три регионални поделения в София, Пловдив и Горна Оряховица с
обща численост от 1320 броя служители.
В звената на поделение С и Т можете да кандидатствате за работа след успешно завършване на обучение в поделение ЦПК за професионална
квалификация и придобиване на правоспособност за „Електромонтьор ОТ“, „Електромонтьор ССС“, „Техник телекомуникации“, „Механик
осигурителна техника“, „Механик телекомуникации“.

ДОБРЕ ДОШЛИ СРЕД НАС!

