
Курс по компютърно счетоводство 

НТС – Варна провежда курс по компютърно счетоводство – практическа счетоводна 

дейност,  с приложно програмен продукт за водене на счетоводството на фирма 

.Продължителност - 40 уч. часа. Групите са до 5 човека. За всеки  е осигурено 

самостоятелно работно място. ” 

Графикът за посещения е съобразен с желанието на курсистите. 

 

Курс Приложно програмни продукти  

WINDOWS,  WORD, EXCEL, INTERNET 

НТС – Варна провежда курс Приложно програмни продукти 

Изучава се: WINDOWS - работа с операционна система,  

WORD - създаване, съхраняване, форматиране на текстови документи в.  

EXCEL – работа с електронни таблици 

INTERNET – работа в глобалната мрежа. 

Продължителност: 

Индивидуално обучение – 20 уч.ч. 

При двама участника – 30 уч.ч. 

При трима и повече участника – 40 уч.ч.   

За всеки е осигурено самостоятелно работно място. 

Графикът за посещения е съобразен с желанието на курсистите. 

 

Начална компютърна грамотност 

WINDOWS,  WORD 

НТС – Варна провежда курс  WINDOWS,  WORD   

Изучава се: работа с операционна система WINDOWS, създаване, съхраняване,  

форматиране на текстови документи в WORD.  

Продължителност на курсът -  40 уч. часа.   

Групите са от 2-5 участника,   

За всеки е осигурено самостоятелно работно място. 

Графикът за посещения е съобразен с желанието на курсистите. 

 

 

 

 



Курс EXCEL – две нива 

НТС – Варна провежда курс за работа с електронни таблици -  EXCEL – 20 уч. часа. 

Групите са от 3-5 човека,     възможност преподавателя да кореспондира с всеки 

курсист индивидуално. За всеки е осигурено самостоятелно работно място. Курсът се 

води от високо квалифицирани специалисти. Графикът за посещения е съобразен с 

желанието на курсистите. 

 

Компютърен машинопис 

НТС – Варна провежда курс по компютърен машинопис – 30 уч. часа.  

Усвоява се: 

- десетопръстна система на писане по БДС; 

- запознаване с клавиатурата; положение на тялото при работа с клавиатура без 

зрителен контрол; 

- набиране на текст от печатен и ръкописен материал; форматиране на страница 

Групите са до 4 човека, възможност преподавателя да кореспондира с всеки курсист 

индивидуално. Графикът за посещения е съобразен с желанието на курсистите. 

Усвояването дава предимство при работа като офис мениджър, офис сътрудник, 

съдебен секретар и др. 

 

 

Курс по AUTOCAD – 2D, 3D 

НТС – Варна провежда курс AUTOCAD  В този курс вие ще се научите  

 да чертаете без ограничение,  

 да редактирате чертежа по най-невероятни начини. 

 ще ползвате различни слоеве,  които може да коригирате,  размествате и  

скривате лесно и удобно.  

Групите са от 3-5 човека,   

За всеки е осигурено самостоятелно работно място. 

Продължителност – 2D -  20 уч. часа,  

3D- 20 уч.ч. 

Графикът за посещения е съобразен с желанието на курсистите. 

 

 

 



 

Курс WEB дизайн 

НТС – Варна предлага ефективно обучение по WEB дизайн с практическа насоченост. 

Продължителност – 40 уч.ч. 

По време на обучението вие ще придобиете  знания за разработка на WEB страници 

чрез използване на елементи и инструменти от класическата технология HTML. 

Изучава се  Cascading Style Sheets (CSS), който  представлява отделен език, и чрез 

който  може да се влияе на външния вид на HTML страниците. С включванто на модул 

за Java script се предоставя на курсистите възможност за ефективно и динамично 

оформяне на WEB страници и приложения. Графикът на посещение се уговаря между 

курсистите и преподавателя, така че да бъде удобен и за двете страни. Издаван 

документ – удостоверение за завършен курс, съгласно изискванията на Министерство 

на образованието. Графикът за посещения е съобразен с желанието на курсистите. 

 


