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Курс за монтажник на фотоволтаични системи 
Курс по част професия „Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации”, 

специалност „Възобновяеми енергийни източници“ – Фотоволтаична централи 
/ФЕЦ/ 

 
Курсът е с практически насоченост и дава основните знания и умения, необходими за 
изграждане и монтиране на фотоволтаични панели. 
 

 Продължителност: 46 учебни часа, Теория: 16 учебни часа; Практика: 30 учебни часа 
 Форма на обучение: Теория - съботно-неделна, Практика - дневна; 
 Място на провеждане: база на ЦИЕС ЕООД, гр. Стара Загора; 
 Начало: 04 февруари 2023 г.; 
 Краен документ: След успешно преминат изпит по теория и практика, участниците 

получават Удостоверение за професионално обучение 3-37/образец на 
Министерството на образованието и науката/ и ще бъдат вписани в списъка на Агенция 
за устойчиво и енергийно развитие. 

 Необходими входящи документи: 
 Копие на диплома за минимум средно образование; 
 Медицинско свидетелство със заключение, че не противопоказно упражняването 

на професията; 
 Снимка – 1 бр.; 
 Заявление за участие в професионално обучение /образец на ЦПО/; 

 
Попълненото и подписано заявление/образец – виж по-долу/ е необходимо да входирате в 
ЦПО към ЦИЕС ЕООД по избран от Вас начин: 
- на адрес: ЦПО към ЦИЕС ЕООД, гр. Стара Загора, ул."Индустриална" № 2, ет.4 (от понеделник 
до петък: 8:00 ч. - 16:30 ч.) 
- по електронна поща: m.eneva@ctec-sz.com; kosmeva@ctec-sz.com. 
Краен срок за подаване на заявление и входящи документи: 31.01.2023 г. 
 
ПРЕДМЕТИ/МОДУЛИ  
Модул 1: Въведение във фотоволтаичната технология. 
Модул 2: Фотоволтаични централи. Видове. Принцип на работа. 
Модул 3: Принципи на проектирането. 
Модул 4: Основни елементи на фотоволтаичните централи. 
Модул 5: Изграждане и експлоатация на Фотоволтаични електроцентрали. 
Модул 6: Съхраняване на енергия. 
Модул 7: Техника на безопасност. 
 

При въпроси, не се колебайте да се свържете с нас! 

  

 
Мая Енева 

Р-л ЦПО към ЦИЕС ЕООД 
Моб.: 0885 555 640; 

E-mail: m.eneva@ctec-sz.com 

Ирина Космева 
Експерт обучения 

Моб.: 0885 775 073; 
E-mail: kosmeva@ctec-sz.com 
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ДО 
ДИРЕКТОРА НА ЦПО  
КЪМ ЦИЕС ЕООД 
Гр. Стара Загора 

  
 
 
Вх. Номер:………………./…………………. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
за участие в квалификационен курс организиран от ЦПО към ЦИЕС ЕООД  

от 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

/собствено, бащино и фамилно име на заявителя на обучението/ 
 
Гражданство:…………………………………………..;  ЕГН:………………………………………………. 
Място на раждане: гр./с. ………………………………………………………………,  общ. ………………………,  обл. ……………………………… 
Адрес: гр./с.. ……………………………………………………………………………………, общ. …………………….., обл. ………………………………. 
Ж.к., ул. № бл., ет., ап. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Телефон за контакти: ……………………………………………….; E-mail:………………………………………… 
Месторабота: ………………………………………………………… 
 
Образование:      ⃝ Без образование         ⃝ Основно          ⃝ Средно            ⃝ Висше 
 
 
Г-жо Директор, 
Моля да бъда включен/а в квалификационен курс на тема: 

Професия: „Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации“ 
Специалност:  „Възобновяеми енергийни източници“ 
Курс по част от професия: Монтажник на фотоволтаични системи 
 
Прилагам следните документи: 

 Копие на документ за завършено образование; 

 Медицинско свидетелство със становище, че професията не е противопоказна; 

 Декларация за съгласие за обработка на личните данни за целите на професионалното обучение; 

 1 бр. актуални снимки /формат за паспорт/. 

 

Подпис на лицето:…………………………… 
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ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

Долуподписаният/та ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
в качеството си на курсист към Център за професионално обучение към ЦИЕС ЕООД, гр. Стара Загора, 
представлявано от Благовеста Шинева 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 
 

⃝ съм съгласен/а, личните ми данни, които предоставям на администратора  при сключване на договор, да бъдат 

обработвани от администратора в качеството му на администратор на лични данни, и съм информиран/а, че 

същите се съхраняват в досието ми на курсист от администратора и подлежат на обработване съгласно режима на 

Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни с цел изпълнение на договора за обучение; 

⃝ не съм съгласен/а, да предоставя медицински данни, съдържащи се в медицинското свидетелство. 

* Несъгласието за обработване на данни е основание за отказ от администратора да сключи договор за 
обучение. 
 

 Информиран съм, че ЦПО към ЦИЕС ме информира в качеството си на Администратор на лични данни, 
обработва получените от насрещната страна Лични данни при стриктно спазване на изискванията на 
приложимото законодателство и в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент само 
във връзка с изпълнение на договорените дейности, за целите, произтичащи от тях и в рамките на срока, който 
е необходим според договореното, както и за защита на законните си интереси в случай на неизпълнението 
му.  

 Информиран съм, че ЦПО към ЦИЕС ЕООД е задължен да не разкрива или предоставя Лични данни на трети 
лица, освен при наличие на законово задължение за това.  

 Информиран/а съм, че имам право на достъп до личните ми данни, както и че имам право да възразя срещу 
обработването им при констатирано нарушение на законовите правила; 

 Информиран/а съм относно правото ми на жалба до ЦПО към ЦИЕС ЕООД и до Комисията за защита на 
личните данни, в случай на нарушаване на мои законни права като субект на лични данни, обработвани от 
администратора. 

 
 
 
 
Декларатор:……………………………. 
                             /подпис/ 

 


