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ЦЕНТЪРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ 
при 

"Планини и хора" - Асоциацията на планинските водачи в България 
Лиценз № 200312076/01.11.2003 

 
О Р Г А Н И З И Р А   26 пореден  КУРС ЗА ПЛАНИНСКИ ВОДАЧИ 

форма на обучение - РЕДОВНО или ДИСТАНЦИОННО                                          
(зависи от броя и желанието на кандидатите) 

Курсовете ще се проведат съгласно изискванията на ЗПОО, ДОИ за придобиване на 
квалификация по професията ПЛАНИНСКИ ВОДАЧ код 8120202 -  програма "Е" 
Продължителност на курса - 960 учебни часа – (Теория, Практика, Самоподготовка, вкл. 
ТЕКУЩ КОНТРОЛ - по всички модули и ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ.) 
Приемните изпити са на: 28.04. 2018 и 29.04.2018 г. за редовно и за дистанционно 
обучение. 
Начало на курсовете  м.Май 2018 г.                       Завършване – през м.Юни на 2019 
Цената на курса –  
1600 лв. за редовно (мин.12 участника); 1600 лв. за дистанционно  (мин. 6 участника). 
Цената включва: 
1. Обучение в рамките на програмата. 
2. Наем на зали. 
3. Специализирана екипировка за практическите занятия. 
4. Учебник. 
Цената не включва: настаняване, изхранване и транспорт за практическите занятия, 
задължителна лична екипировка, задължителна планинска застраховка на всеки курсист 
за времетраенето на курса. 

Записване за приемни изпити: 
През интернет на електронен адрес gidoveaph@gmail.com или в офиса на асоциацията в 
София на ул. "Георг Вашингтон" № 12 стая 12  до 22.04.2018 г.  

Свържете се  за уговорка за ден и час за записване на 0988 930 714 или на e-mail: 
gidoveaph@gmail.com 

Необходими документи: 
• Диплома за средно образование – за записване в самия курс 
• Медицинско (за записване в учебно заведение) 
• Молба 

Такса за приемните изпити и обработка на документите - 60 лв.  

Таксата може да бъде внесена и по банков път на IBAN: BG95CECB979010B6650800 
или през E-pay: КИН- 9463565831 

Формуляр за записване можете да изтеглите от 
http://www.planini.eu/planini/form_m.php 

Подробности за записването и протичането на изпитите може да видите тук: 
http://www.planini.eu/planini/center.php 

 
 

 

АСОЦИАЦИЯ НА ПЛАНИНСКИТЕ ВОДАЧИ В БЪЛГАРИЯ 
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