
Център за професионално обучение към  
„Международен колеж“  

 
Ул. “България”, № 3, Добрич, п.к. 9300 

Teл.: +359 58 65 56 26, +359 58 65 56 29, , Факс: +359 58 605 760 
e-mail: marine.academy@vumk.eu 

 

ДО 

Директора на Център за 
професионално обучение 
към „Международен 
колеж“  

Гр. Добрич 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

за включване в подготвителен курс за  

 

КОРАБЕН ГОТВАЧ 

от 

...............................................................................…………………………………………………………… 

(име, презиме, фамилия) 

 
Уважаема г-жо Директор, 
 
Бих желал/а да участвам в подготвителен курс за Корабен готвач, провеждан от 
Център за професионално обучение към „Международен колеж”. 
 
Моля, кандидатурата ми да бъде разгледана. 
 
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат използвани за целите на обучението. 
Съгласен/а съм, в случай, че бъда одобрен, да сключа договор за обучение. 

Гражданство:  

Месторождение: 
(държава, област, община, населено място) 

 

Адрес за 
кореспонденция:   
(ул., №, бл., вх., ет., ап., 
град/село, община) 

 

Телефон:    
 (код, домашен тел., 
мобилен тел.) 

 

Е-mail: 
 

Дата на раждане:       Навършени години: 

Пол: Мъж:  Жена:  



 
Прилагам следните документи: 

1. Копие на диплома за образование (или сканиран оригинал) – задължително 
2. Копия на документи от предходна квалификация (или сканирани оригинали) 
3. Друго ………………………………………………………………….. 

Познания по 
чужд език 
(посочете какъв и 
степента на владеене) 

 

Здравен статус:  Без увреждания:             Група инвалидност:         

Образование: 
Средно:      
Висше:        
Друго:         

Документ при постъпване: 
 Диплома за завършено 

образование; 
 Свидетелство за 

професионална квалификация II 
степен, по професия „Готвач“, 
специалност „Производство на 
кулинарни изделия и напитки“; 

 Свидетелство за 
професионална квалификация II 
степен, професия „Хлебар-
сладкар“, специалност 
„Производство на хляб и хлебни 
изделия“; 

 Сертификат „Марлинс“ за 
английски език; 

 Друго: 
…………………………………………………………
………………………………………………………… 

(моля, посочете) 

Предишни 
квалификации: 
(сходни с учебния 
план) 

(свидетелства, сертификати и др.) 
 
 
 
 
 

Настаняване: 
(в град Добрич/Варна) 

 НЕ желая настаняване 

 в общежитието на „Международен колеж“ в гр. Добрич/гр. 

Варна 

 друго …………………………………………………..…… 

 

Таксата за 

обучение  ще 

заплатя: 

   Еднократно преди началото на курса 

   На вноски, както следва:  

   50% - преди началото на курса и 50% - при 

покриване на ½ от предвидения хорариум 

  друго: (уточнете) ……………………………………....…..  

Дата, място:  
Подпис: 
 



 

УЧЕБЕН ПЛАН 

при пълен курс на обучение 

 
Общ брой часове: 484 
Брой часове по теория: 201 
Брой часове по практика: 283 
Форма на обучение: Редовна присъствена 
Организационна форма: Групи от 6 до 12 души 

 

№ 
 

Наименование на учебните предмети 
Учебни часове 

Теория Практика ОБЩО 
     

1. Стокознание 19 -  19 
2. Хигиена и физиология на храненето  22 -  22 
3. Машини и съоръжения на корабната 

кухня 
8 -  8 

4. Технология на кулинарната продукция 72 170 242 
5. Технология на хлебопроизводството 28 105 133 
6. Нормативни документи и изисквания 4 -  4 
7. Културни и  религиозни особености и 

изисквания на различните кухни 
8 -  8 

8. Английски език 38 -  38 
9. Вътрешен изпит 2 8 10 
 Всичко: 201 283 484 

 

 

ИНДИВИДУАЛЕН УЧЕБЕН ПЛАН* 

съгласно придобита предходна квалификация по професията 

 

 

 

№ 
 

Наименование на учебните предмети 
Учебни часове 

Теория Практика ОБЩО 
     

1. Стокознание    
2. Хигиена и физиология на храненето     
3. Машини и съоръжения на корабната 

кухня 
   

4. Технология на кулинарната продукция    
5. Технология на хлебопроизводството    
6. Нормативни документи и изисквания    
7. Културни и  религиозни особености и 

изисквания на различните кухни 
8 -  8 

8. Английски език    
9. Вътрешен изпит 2 8 10 
 Всичко*:    

*Полето се попълва служебно от служител на ЦПО към 
„Международен колеж“  в съответствие с признатата 
квалификация на кандидата  съгл. представените документи!  

ЗА СЛУЖЕБНО ПОПЪЛВАНЕ!* 



Ако притежавате сходна с учебния план предходна квалификация или 
сертификат “Марлинс” за английски език – общия хорариум може да 
бъде намален с часовете на придобитата квалификация!  

 

 

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ: 

Попълненото заявление, заедно с приложенията, може да подадете по един от 

следните способи: 

1. Лично – в деловодството на Център за професионално обучение към 
„Международен колеж“ на адрес: гр. Добрич, ул. „България“, № 3, вход страничен 
(на Центъра за бизнес и култура), ет. 1, офис № 5 – Павлина Богданова. 
 
2. По електронна поща: 
– попълнено заявление във .doc или .docx формат и сканираните приложения към 
него – на e-mail: marine.academy@vumk.eu; 
 – сканирано заявление с попълнени реквизити и поставен подпис на кандидата, 
както и сканираните приложения – на e-mail: marine.academy@vumk.eu 
 
3. По пощата /с куриер/ на адрес: гр. Добрич, ул. „България“, № 3, вход страничен 
(на Центъра за бизнес и култура), ет. 1, офис № 5 – Павлина Богданова. 
 
 

 

 

Вашето заявление ще бъде обработено от служител на ЦПО към „Международен 

колеж“. В него ще бъдат отразени признатите придобити при предходна 

квалификация дисциплини, които ще бъдат приспаднати от пълния учебен план. 

На тази база ще бъде формирана и цената за Вашето обучение,  за което ще бъдете 

уведомени на посочените от Вас телефон или e-mail за обратна връзка. 

 

 

№ Примерни варианти на обучение Хорариум 
(уч. часа) 

Цена 

1 .  Пълен курс  на обучение 484  800 еuro  

2 .  За лица, които са преминали успешно тест по 
английски език в системата „Марлинс”. 

446 760  euro  

3 .  

За лица, придобили втора степен на 
професионална квалификация по специалността 
„Производство на хляб и хлебни изделия”, код 
5410301 

351 600 euro  

4 .  

За лица, придобили втора степен на 
професионална квалификация по специалността  
„Производство на кулинарни изделия и 
напитки”, код 8110701 

193 400 euro  


