
      
 
 
 

 

Програма „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ” 

 

Проект „Проектирaне съгласно холандските стандарти и практическо 
обучение по 3D и 2D чертане” 

 

Във връзка с изпълнението на проект за Мобилност „Проектирaне съгласно 
холандските стандарти и практическо обучение по 3D и 2D чертане” по 
сключен договор № 2011-1-BG1-LEO02-04808 с Центъра за развитие на 
човешките ресурси, организираната двадесет и три седмична практика във 
фирма “De Blaay–Van den Bogaard” беше осъществена и приключи успешно. 

Като начало двамата избрани участници преминаха и завършиха  
предварителна подготовка по английски език, която беше проведена на 
високо професионално ниво от Учебен център „КОСМОС”. 

След проведения изпит и издадените сертификати колегите ни заминаха за 
гр.Ротердам, Холандия. 

Практиката беше наистина продължителна, а програмата им доста 
натоварена, но за времето прекарано в Холандия двамата участници успяха 
да посетят голяма част от обектите, изпълнявани от фирма “De Blaay” и да се 
запознаят отблизо, както с подготовката, така  и със самото им изпълнение.  

Резултатите от проведените анкети и представените отчети - на  самите 
участници и на организацията партньор - се оказаха много добри. С 
участието си в практиката проектантите от „Ар Си Дизайн” получиха 
възможност да придобият практически опит в сферата им на дейност. 
Участниците разшириха знанията и уменията си по отношение на 
проектиране на сградни инсталации от различен тип (електро, ВиК, 
отопление, вентилация и климатизация), запознаха се с административната 
организация на холандските си колеги, както и с нови и различни за 
българския пазар, професионални софтуери и инженерни практики. 
Използваните от холандската фирма специфични програмни продукти, както 
и доказаните, за почти шестдесет годишния опит на компанията, качествени 
методи на проектиране и организиране на работния процес помогнаха на 
участниците да усвоят новостите в сферата им на работа. 

Опитът натрупан по време на практиката ще бъде полезен не само за самите 
участници, а и за техните колеги, на които те ще предат видяното и 
наученото.  

 
* Проектът е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. За съдържанието на 
публикацията носи отговорност единствено „Ар Си Дизайн” ЕООД. Европейската комисия и НА 
не поемат отговорност за начина, по който представената информация може да бъде 
използвана. 
 



      
 
 
 

 
Предварителна подготовка по английски език,офисът на „Ар Си Дизайн”, гр. 
София, България: 

 



      
 
 
 

 
Офисът на “De Blaay”, гр.Ротердам, Холандия: 

 



      
 
 
 

 
Посещения на обекти, Холандия: 

 
 

 
 



      
 
 
 

 
Отново в България: 

 
 


