
 

Вие сте заявили желание за платено, дистанционно, онлайн обучение през нашата платформа, с 

цел придобиване на професионална квалификация по избрана от Вас професия и специалност. 

 

Ще Ви бъде предоставен достъп до лекционните материали по време на цялото Ви обучение, за 

всеки един от изучаваните предмети. В платформата за дистанционно обучение ще имате тестове 

за всеки предмет, които при попълването от Ваша страна ще генерира оценката. 

 

Обучението Ви завършва с държавен изпит по теория и практика за професията и специалността. 

 

Всички успешно завършили курсист получава Диплома - Свидетелство за професионална 

квалификация.  

Моля, попълнете документите и ги изпратете на посочения адрес или ни посетете лично.  

 

Необходимо е при записване да предоставите: 

- копие на диплома за средно (или висше) образование; 

- три броя снимки; 

- медицинско. 

 

Документацията е изискуема на база ЗАКОНА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И 

ОБУЧЕНИЕ, във връзка с това, че професията, по която ще се обучавате, не Ви е противопоказна. 

 

Работното време на учебен отдел е от понеделник до петък от 09:00 до 17:00 часа:  

 

ДОКУМЕНТИ ИЗПРАТЕНИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ИЛИ СКАНИРАНИ - НЕ СЕ ПРИЕМАТ! 

 

Таксата за обучение можете да заплатите на място в нашия офис и/или по банков път на посочената 

банкова сметка: 

Банкова Сметка  

"Уникредит Булбанк"АД  

"ХАРМОНИЯ1" ООД  

IBAN: BG97UNCR96601028015507  

BIC: UNCRBGSF  

 

Адрес за получаване на документи: 

гр. София , Пощенски код 1618  

ж.к. „Овча купел“  

ул. Монтевидео № 21  

НСУ София (151 Национално средно образователно училище, гр. София ) 

Сграда 2 , ет.1 , 

 Учебен отдел Хармония  

 

 

 

Преди да изпратите Вашите документи, моля проверете за начални дати и свободни места: 

Любомир Ценов - GSM:0898 216 923   



 

 

 

ДО 

ДИРЕКТОРА 

НА ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ 

ПРИ "ХАРМОНИЯ 1” ООД 

гр.СОФИЯ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

от 

 

........................................................................................................................................ 

/име- собствено, бащино, фамилно/ 

 

 

ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, 

  

Моля да бъда включен в обучение по професия ................................................................................, 

специалност ............................................................................................................................................. 

в  .............................................................................................................................. форма на обучение 

 /дневна, вечерна, задочна, индивидуална, самостоятелна, , дистанционнаа/ 

С настоящото заявявам желанието си да се явя на насрочените в графика за обучение държавни 

изпити по теория и практика на професията и специалността. 

 

Прилагам следните документи: 

  

- копие на документ за завършена последна степен на образование;  

- медицинско свидетелство; 

- 3 бр. снимки /цветни в анфас, на матирана хартия/.  

 

 

 

 

 

 Подпис:......................... 

 

 

 

 

 



ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ „ХАРМОНИЯ”  

 София 1618, НСОУ „София”, кв. „Овча купел” І , бул. Монтевидео 21 

Район Овча купел, Община Столична, област София -град 

www.harmonia1.com, e-mail: harmonia1@abv.bg , 0878 860 803 

 

 

ЛИЧЕН КАРТОН 
за проведено обучение по професия 

 

на ...................................................................................................................................... 
(собствено, бащино, фамилно име) 

                                        ЕГН: .................................... 

       ............................                                                   ЛНЧ:..................................... 
       личен подпис 
Роден/а  на  .....................   в град/село............................................. община ...................................... 

област    ..............................................................    гражданство ........................................................... 

МЕСТОЖИВЕЕНЕ:................................................................................................................................. 

 (гр./с.,община, област.,жк/ул., блок, вход, ап.) 

МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН: ................................                       Е-МАIL: ................................................ 

 

Информацията надолу се попълва от ЦПО към „Хармония 1“ООД 

ДОКУМЕНТИ ПРИ ПОСТЪПВАНЕ: 
Удостоверение за завършен клас ...................№ ......................, издадено от ......................................... 

.............................................................................................................................................................................. 
(пълно наименование на училището, град, село, община, област) 

Свидетелство за основно образование серия ........№ ......................, рег.№ ............/ ................ г., 

издадена от  ...................................................................................................................................................... 
(пълно наименование на училището, град, село, община, област) 

Диплома за средно/висше  образование серия ........№ ................, рег.№ ........../ ......... г., издадена от  

............................................................................................................................................................................. 
(пълно наименование на училището, град, село, община, област) 

Записан ... в  курс за професионална квалификация по 

професия .................................................................................................................................................... 

специалност ............................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

НА ОБУЧАЕМИЯ СА ИЗДАДЕНИ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

Свидетелство за професионална квалификация серия ........№ .................., рег. № ................./ 

...............201... г. 

Личният картон е предаден в архива  на ......................г. 

Директор:  ................................. 
Йоана Ласкина 

 



 

ДОГОВОР 

 

 

Днес, ........... 20…. г. в гр. ………….............….. между страните:  

I. „Хармония 1” ООД, ЕИК 131447242, представляван от Трифон Павлов Павлов, гр. София 1164, 

община “Столична”, жк. „Лозенец”, ул. „Симеоново”21, ЕИК 131447242, наричан по-нататък 

“Обучаваща организация”  

 

ІІ.................................................................................................................................................................. 
/трите имена по лична карта/ 

живущ  в гр................................., ул. ......................................................... ..............................., с лична 

карта №........................................, изд. на ..............................., от МВР................................................., 

ЕГН..............................................., наричан за краткост КУРСИСТ 

се сключи настоящия Договор за следното: 

 

 

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 1 „ХАРМОНИЯ1”ООД  предоставя на КУРСИСТ образователна услуга, а именно 

подготовка по професия............................................................................................................................ 

специалност..............................................................................................................................................., 

форма на обучение....................................................................................................................................,  
/ дневна, вечерна, задочна, индивидуална, самостоятелна,  дистанционна/ 

срещу индивидуално заплащане на такса за предоставената образователна услуга. 

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

 

Чл. 2 КУРСИСТЪТ се задължава да заплати таксата за предоставената му образователна услуга 

в определените от ръководството на „ХАРМОНИЯ 1” ООД в размер на ..................... лева в срок 

до ................2017 г. 

 

Чл. 3 КУРСИСТЪТ се задължава да спазва правилника за дейността на обучаващата организация 

„Хармония 1“ООД, както и всички заповеди и разпореждания на ръководството, засягащи правата 

и задълженията на курсистите. 

 

Чл. 4 КУРСИСТЪТ се задължава: 

- Да се отнася отговорно към задълженията си за усвояване на учебния материал и полагане 

на изпити по предметите, съобразно учебния план; 

- Да пази името и престижа на „ХАРМОНИЯ1”ООД 

- Да заплаща всички такси, които са регламентирани в обучителната организация. 

 

Чл. 5 „ХАРМОНИЯ 1” ООД се задължава да проведе обучението на КУРСИСТА след заплащане 

на съответната сума за предоставяне на образователната услуга за съответния курс. 

 

Чл. 6 „ХАРМОНИЯ 1” ООД се задължава да издаде на успешно завършилите курсисти 

Свидетелство за професионална квалификация. 

  



 

ДРУГИ УСЛОВИЯ 

 

Чл. 7 Заплатената за обучението сума, не може да бъде върната и подлежи на актуализация при 

корекция от страна на ръководството на обучителната организация, във връзка с инфлационни 

процеси в Република България. 

 

Чл. 8 При неизпълнение или забавено изпълнение в размера и сроковете по чл. 2 от този договор 

върху основното задължение на КУРСИСТА се начислява лихва, в размер на законната лихва. 

 

Настоящият ДОГОВОР се подписва в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните 

и е в сила до завършване на съответният квалификационен курс. 

 

 

 

 

ДОГОВАРЯЩИ СЕ: 

 

 

ДИРЕКТОР:.................................................              КУРСИСТ:....................................................  

                            /Йоана Ласкина/                    /......................................................................./

       
 


