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Центърът за развитие на човешките ресурси е  национална структура за 

управление на европейски образователни програми. Той е включен активно в 

администрирането и управлението на европейските образователни програми и 

инициативи  като платформа за обмен на иновативни образователни методи и добри 

практики за разрешаване на предизвикателства, възникващи в системата на 

образованието и обучението. 

Euroguidance България е част от европейска мрежа от центрове в 36 страни, 

която подпомага развитието на качествени услуги за кариерно ориентиране в Европа и 

България. Мрежата Euroguidance предоставя структура за сътрудничество в областта на  

ориентирането през целия живот на европейско ниво и осигурява информация за 

възможности за образователна мобилност.  

По дейност „Еврогайдънс – България” Центърът за развитие на човешките 

ресурси  организира Национално обучение на кариерни консултанти, което се проведе 

в периода 23-25 ноември 2022 г. в град Пловдив. НТГ - Пловдив получи покана за 

участие в семинара. В събитието се включи  Недка Миленова - главен учител в 

Националната търговска гимназия. Като гост и лектор тя представи  „Учебно-

тренировъчната фирма като възможност за кариерно ориентиране”. Споделени бяха 

добри практики, опит и идеи за развитие в професионалната област. За да споделят 

своето впечатлене от изучаването на учебния предмет и как той е допринесъл за 

тяхната кариерна ориентация, се включиха и ученици от НТГ - Виктория Монева от XIIГ 

клас и Виктория Попова - възпитаник на гимназията.  

Учебно-тренировъчната фирма е неизменна част от обучението в НТГ. По своята 

същност учебното предприятие е възможно най-широката симулация на реална фирма 

за учебни цели.  

“Г-жа Н. Миленова и нейните ученички направиха впечатляващо представяне 

пред аудиторията на Националното обучение на кариерните консултанти, което се 

проведе в Пловдив от 23 до 25 ноември 2022 г. по програма „Еврогайдънс – България“. 

Представителите на Националната търговска гимназия - Пловдив се включиха в учебна 

визита в Центъра за подкрепа на личностното развитие, като демонстрираха ползите от 

обучение  в учебно-тренировъчна фирма за кариерното ориентиране на учениците.  

Тяхното емоционално споделяне на преживявания, опит и постигнати резултати 

допринесе за практическия характер на обучението и за популяризиране на идеята за 

учебно-тренировъчните фирми.” 

Доц. д-р Силвия Цветанска – лектор в обучението на кариерни консултанти 



 
 

Изготвил: Недка Миленова - гл. учител ПО в Националната 

търговска гимназия – Пловдив 
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