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ВЪНШНИ ОБУЧЕНИЯ EXTERNAL TRAININGS

1 Управление на проекти Project Management
2 "Вътрешнообщностна търговия със стоки, декларирани по система 
ИНТРАСТАТ - промени в нормативна уредба и софтуер" 

‘Intra community trade in goods declared by the INTRASTAT 
system - changes in legal regula ons  and so war e’   

3 Изискванията за разработване, внедряване и непрекъснато подобряване 
на Интегрирани системи за управление (СУК , СУОС , СУЗБР) и по - добри 
практики при одитиране на Интегрирани системи. Вътрешни одитори.

‘Requirements for development, implementa on and  
con nuous  imp r oveme nt  of  Int egr at ed Ma nageme nt  Systems   
and good audi ng pr ac ces for Integr ated Man agemen t    
Systems. Internal auditors.’ 

4 Семинар "Подготовка и участие в панаири и изложби" Seminar ‘Prepara on and par cipa on i n fairs  and    
exhibi ons ’  

5 Придобиване на външнотърговски умения за представяне и излизане на 
външни пазари

‘Acquisi on of  sal es ski lls for  pr esent a on on i nterna onal     
markets’

6 Успешно водене на преговори ‘Effec ve nego a ng’     
7 Обучение по английски език English language training  
8 МЕНИДЖЪРИ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ НА 
ИНТЕГРИРАНИ СИСТЕМИ,ISO 9001:2008 - „Системи за управление на 
качеството”,ISO 14001:2005 - “Система за управление на околната среда”, 
BS OHSAS 18001:2007 – “Система за управление на здравето и 
безопасността при работа” и БДС EN ISO 19011:2004 “Указания за одит на 
системи за управление на качеството и/или за управление на околната 
среда”

‘MANAGEMENT SYSTEM’s MANAGERS AND INTERNAL 
AUDITORS OF INTEGRATED SYSTEMS, ISO 9001:2008 –‘Quality 
Management System’, ISO 14001:2005 –‘Environmental 
Management System’, BS OHSAS 18001:2007 –‘ Occupa onal   
Health and Safety Management System’ and EN ISO 
19011:2004 ‘Guidelines for quality and/or environmental 
management systems audi ng’  

9 Изследване възможностите пред бизнеса чрез систематична иновация с 
ТРИЗ

Business development opportuni es thr ough systema  c   
innova on TRI Z 

ВЪТРЕШНОФИРМЕНИ ОБУЧЕНИЯ -  ПО ИЗИСКВАНИЯ НА КЛИЕНТИ INTERNAL TRAININGS - UPON CUSTOMER REQUIREMENTS

1 Техническа инструкция на Алстом за термообработка на заварени възли от 
въглеродна стомана №IT 1120 PRO,rev.3, Техническа инструкция на Алстом 
за хидравлични и функционални изпитания на клапи дроселови №IT 1120 
PRO,rev.3

ALSTOM Technical instruc on on Heat  treatme nt  of  we l ded  
carbon steel units № IT 1120 PRO, rev.3, ALSTOM Technical 
instruc on for  hydr aul ic and func onal  test s of bu erfly     
valves 1120 № IT PRO, rev.3

2 Стандарт на Алстом №NT-TEEN-CLB-NOR019,ind.A, Стандарт на 
Алстом№028-300, rev.7, Международен стандарт ISO 13920М:1996

Standard ALSTOM № NT-TEEN-CLB-NOR019, index A, 
Standard ALSTOM № 028-300, rev.7, Interna onal  Standard  
ISO 13920M: 1996

ВЪТРЕШНОФИРМЕНИ ОБУЧЕНИЯ -  ПО ТЕМИ INTERNAL TRAININGS - BY TOPICS
1 Издаване на заваръчни шевове Welding seams performance’
2 Основни изисквания и правила при шмиргелене ‘Main requirements and rules for grinding’
3 Основни процедури по заваряване ‘Main welding procedures’
4 Разчитане на конструктивна документация Training on design documenta on 
5 Основни изисквания и правила при конструирането на заваръчни 
конструкции

‘Main requirements and rules in welded construc ons  desi gn’  

6 Обучение по Microso  Pr oj ect Microso  Pr oj ect Tr ai ni ng 
7 Основни правила при сключване и изпълнение на договори съгласно 
действащата българска нормативна уредба

‘Main rules for agreements and contract implementa on  
according to the Bulgarian legisla on’  

8 Обезпечение на вземанията ‘Debts Insurance’ 
9 Отговорност по договор за изработка ‘Contract Responsibility’
10 Познаване и спазване на работна процедура по управление на проекти Training in Project Management working procedure 


