
 

„Училища ЕВРОПА” 
 

 

1. Институция: „ Център за Обучение и Квалификация” ООД 

 

2. Формация: „Училища ЕВРОПА” 

 

3. Кратка анотация на дейността на формацията: Веригата УЧИЛИЩА 

ЕВРОПА е създадена праз 1993 година, с предмет на дейност 

разработване и реализиране на проекти и учебни програми за 

обучение по чужди езици и компютри, съобразени с европейските 

стандарти. Учебните планове за обучение по английски, немски, 

френски, испански и компютри, с които разполагаме, са разработени 

така, че да удовлетворят потребностите на всички възратови групи. 

Веригата е член на International Certificate Conference (ICC) – Europе. 

УЧИЛИЩА ЕВРОПА са носител на Европейски езиков знак за 

качество и иновативни проекти. 

От месец юли 2011 година веригата за чуждоезиково обучение 

”Училища ЕВРОПА”, изградена от ЕСЕТ ООД, е оторизиран Център 

за провеждане на изпити на Cambridge ESOL под името ЕСЕТ-

Училища Европа с индивидуален изпитен номер  

  
От месец май 2014 година  „ЦОК” ООД-Училища ЕВРОПА са 

лицензиран център за професионално обучение с 19 професии и 24 

специалности. 

„ЦОК“ ООД-Училища ЕВРОПА са одобрен Доставчик на обучение, 

към Агенция по заетостта и успешно работят по много европейски 

програми, предимно по ОП РЧР и ОПАК.. 

 

4. Място на провеждане на заниманията: 

Гр. Перник, ул. „Търговска“ №13, ет.3, „Училища Европа”,              

тел.076/ 600360, 076/600260; 0882 447 620 

 

Гр. Перник, ул.”Благой Гебрев”, бл.16, вх.А, ап.1,                

„Училища Европа”,  тел.076/ 670213; 0882 447 620 

 

 



5. Ръководител на формацията: Албена Димитрова 

 

6. Координати за връзка с ръководителя на формацията: Гр.Перник,            

ул. „Търговска“ №13, ет.3„Училища Европа”, тел.076 600260,               

0879 449 225 

www.europeschools.net 

 

7. Възрастова група на участниците във формацията: деца, ученици, 

възрастни. 

 

8. График за провеждане на заниманията по дни и часове: За 

различните възрасти и нива графикът е различен – в удобно за 

курсистите време. 

 

9. Начало и край на сезона: целогодишно, модулно, интензивно, 

индивидуално. 

 

10. Срокове за записване на желаещите: няма ограничения. Учебната 

година за учениците при нас започва на 01.10. и приключва на 31.05. 

 

11. Такса: определя се в зависимост от нивото и броя на часовете, плаща 

се на вноски.  

 

 
 

 

http://www.europeschools.net/

