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ДО ДИРЕКТОРА 
НА ЦПО КЪМ СДРУЖЕНИЕ  
“ПАРТНЬОРИ – КС” 
ГР. СОФИЯ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ 
 
От  ........................................................................................................................ ………………………… 

(трите имена на кандидата) 

ЕГН ...................................., Адрес:  ................................................................... ………………………… 

………………………………тел.().:............................................, E-mail ........... …...……………………. 

Роден(а)в гр. /с/:....................................., Общ. ......................................., Обл………………………….. 

Здравен статус: Без увреждания С увреждания 

 

Образование: Без образование Основно Средно Висше 

 

Месторабота:  ..................................................................................................... ………………………… 

Професионална квалификация (специалност):  .............................................. ………………………… 

 

 

           ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) ДИРЕКТОР, 

 

Моля да бъда включен в курс за обучение по: 

Професия:  .......................................................................................................... ………………………… 

Специалност: ...................................................................................................... ………………………… 

 

С форма на обучение: 

дневна  дистанционна  

 

 

Прилагам следните документи: 

1. Копие от диплома за завършено образование; 

2. Копие от лична карта; 

3. Медицинско свидетелство за работа; 

4. Снимки в паспортен формат – 3 броя. 

 

Съгласен/ на съм личните ми данни да бъдат използвани за целите на обучението 

– при отчетността и оценката му. 

Известна ми е наказателната отговорност за деклариране на неверни данни по чл. 

313 от Наказателния кодекс. 

 

 

      `   С уважение: ............................ 
     /подпис на кандидата/ 

 
 
 



 
 

 

ДОГОВОР   

за провеждане на обучение 

 

 

Днес, ................................. г.,  

в гр. СОФИЯ се сключи настоящият договор за обучение 

между 

1. Център за Професионално Обучение към Сдружение „Партнцори – КС“ със 
седалище и адрес на управление: град СОФИЯ  ж.к.Иван Вазов, ул. Балша 15 

представлявано от  СОНЯ БОРИСЛАВОВА КИТИПОВА - ДИРЕКТОР 

наричано по –долу “ОБУЧАВАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ” 

и 

2.  .................................................................................................................... 

(име, презиме, фамилия) 

ЕГН .................................., наричан/а по долу  “ОБУЧАВАНО ЛИЦЕ”,  

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. Обучаващата организация се задължава да организира и проведе 

индивидуално обучение по професия …………………………………………….. 

специалност ……………………………………………………………………………. 

а обучаваното лице – да участва и завърши обучението в предвидения за това 

срок. 

Чл. 2.  Срокът на обучението е ………………. учебни часа 

Чл. 3. Стойността на обучението е в размер на ………………. лв. 

 

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл. 4. Обучаващата организация има право 

1. да изисква от обучаваното лице спазване на всички дадени му инструкции във 
връзка с провеждането на обучението; 

2. да осъществява текущ контрол относно присъствието на обучаваното лице и 
степента на придобитите знания и умения по време на обучението; 

3. да бъде уведомявана за всички обстоятелства, водещи до отпадане на 
основанието за участие на обучаваното лице в обучението 

4. да изисква от обучаваното лице явяване на изпит в края на периода на 
обучението като основание за издаване на Свидетелство за професионална 
квалификация.  

 
Чл. 5. Обучаващата организация се задължава 

1. да осигури нормални условия за провеждането на обучението; 



2. да предостави на обучаваното лице учебни материали за провеждането на 
обучението; 

3. да издаде на обучаваното лице Свидетелство за професионална квалификация 
за участие в обучението при успешно положен държавен изпит по теория и 
практика в края на обучението; 

 

Чл. 6. Обучаваното лице има право  

1. да бъде уведомено при започването на обучението за условията, при които то 
ще бъде проведено, както и за неговите права и задължения;  

Чл. 7. Обучаваното лице се задължава 

1. да уведомява писмено обучаващата организация за всички обстоятелства от 
значение за участието му в обучението;  

2. да спазва всички дадени му инструкции във връзка с провеждането на 
обучението; 

 

ІV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА  

Чл. 8. Договорът се прекратява: 

1. с изтичане на срока по чл. 2; 

2. при отказ на обучаваното лице да завърши обучението; 

3. с едностранно волеизявление на обучаващата организация за разваляне на 
договора при виновно неизпълнение на задълженията на обучаваното лице;  

4. при отпадане на някое от условията, на които трябва да отговаря  обучаваното 
лице, за да участва в обучението. 

 

V. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ  

Чл. 9. (1) При виновно неизпълнение на задълженията по настоящия договор или 
необоснован отказ за завършване на обучението обучаващата организация наред 
с развалянето на договора по чл. 8, т. 3 може да иска от обучаваното лице да 
заплати цялата част от цената на обучението му. 

 

Настоящият договор се изготви в два екземпляра, по един за всяка от страните и 
се подписа както следва  

 

                                

Директор ЦПО /                          /              Обучавано лице:  /                        / 

(подпис, печат)                                  (подпис) 

 


