П р о е к т BG051PO001–2.1.14 “АЗ МОГА ПОВЕЧЕ”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Вх. №:

ESF

-

2114

-

-

До Директора
на Дирекция “Бюро по труда”
гр............................................

З А Я В Л Е Н И Е
от
....................................................................................................................................................
име, презиме, фамилия
ЕГН:.........................................................., л.к.№........................................., изд. на
........................................... от МВР.................................,
Постоянен адрес: …................................................................................................................
....................................................................................................................................................
(област, град, ж.к., ул. №)
Настоящ адрес (в случай, че е различен от постоянния)
....................................................................................................................................................
тел. ................................ Месторабота: ……………………………………………………...
(посочва се точното наименование на фирмата/предприятието)
Към датата на подаване на Заявлението: (моля, посочете)
Вашето образование е:
начално
основно
средно
висше
Предишни курсове за придобиване и/или повишаване на професионалната
квалификация (моля, опишете точно)
Вид на обучението
придобита степен
година и място на
провеждане

Уважаема госпожо /уважаеми господине,
Желая да бъда включен в курс за обучение по (моля, отбележете
предпочитаното от Вас обучение):
Професионално обучение по ........................................................................................
………………………………………………………………………………………………….
(попълнете наименованието на курса и кода съгласно СППОО)
Ключова компетентност – обучение по чужд език - ...............................................език.
Ключова компетентност – дигитална компетентност -…………………………………
Желая да бъда уведомяван :
1. по телефон ……………………………………………...........……….***;
2. по електронен път или факс………………………...........…………..….;
3. с писмо с обратна разписка по
гр. ........................................
дата: .............................................

постоянен адрес

настоящ адрес

С уважение: .............................................



Агенция по заетостта е регистрирана като администратор на лични данни и има право да обработва такива, съгласно реда
предвиден в чл. 17 от Закона за защита на личните данни.

Към настоящето заявление се прилага ксерокопие на документ за самоличност.

Удостоверява се с подпис на длъжностно лице, извършило уведомяването.

Инвестира във вашето бъдеще!
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Уважаеми госпожо/господине,
Вие четете Заявлението за кандидатстване
по новата Операция на Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси”
– АЗ МОГА ПОВЕЧЕ.
Надяваме се с тази операция да помогнем
на
голяма
част
от
вас
да
се
усъвършенстват професионално.
Схемата е отворена за кандидатстване за
наети по трудово правоотношение и
самонаети лица без значение от сферата
1
им на дейност.
При одобрение на Вашето заявление, ще
Ви бъде предоставен поименен ваучер за
включване в курс за придобиване на
професионална
квалификация
или
обучение по чужд език или дигитална
компетентност, в зависимост от посоченото
в Заявлението желание.
При желание по време на схемата може да
се включите последователно в курс за
професионална квалификация и в обучение
по чужд език или дигитална компетентност
и обратното, като за всяко обучение следва
да подадете заявление.
Важно е да знаете, че едновременно не
може да се обучавате в курс за
професионално обучение и в обучение по
чужд език или дигитална компетентност.
Обученията ще се извършат от организация
по Ваш избор,
от посочените на
електронната страница на Агенция по
заетостта Списъци с доставчици на
обучение,
които
ще
предоставят
професионално обучение и обучение по
ключови компетентности на безработни и
заети лица по Приоритетни оси 1 и 2 по
Оперативна
програма
„Развитие
на
човешките ресурси 2007-2013”.
Какво да направите:
Пакетът документи за кандидатстване
можете
да
изтеглите
от
интернет
страницата на Агенцията по заетостта.
Прочетете внимателно Заявлението и
попълнете всички необходими полета.
Заявлението, трябва да бъде придружено
от следните документи:

1
Лица, заети на служебно, трудово или
приравнено на него правоотношение в държавната
администрация, администрацията на органите за
местно самоуправление, съдебната система, системите
на народната просвета, Министерство на вътрешните
работи и Министерство на отбраната не са допустими
като целева група по настоящата операция.




2

копие от лична карта
копие на диплома/и за завършено
образование – с приложение/я (за
средно образование, висше - степен
бакалавър,
висше
степен
магистър).
 превод и легализация за документи
за
образование издадени в
чужбина,
 удостоверение/свидетелство
за
преминат курс за придобиване на
професионална квалификация или
ключова компетентност (ако има
такъв)
 При несъответствие в имената, но
при съответствие на единния
граждански номер (ЕГН), Вие
следва
да
попълните
и
да
представите в ДБТ собственоръчно
попълнена
Декларация
за
идентичност на лице с различни
имена по образец (Приложена към
пакета
документи).
При
несъответствие или липсващ ЕГН в
представените
документи,
Вие
следва да представите и документ,
издаден от служба ГРАО на
общината (оригинал или заверено
копие).
Комплектът документи подавате в Дирекция
„Бюро по труда” по местоживеене или в
Дирекция „Бюро по труда” по месторабота.
ЗАПОМНЕТЕ! Обученията следва да са
част от списъка на професиите за
професионално образование и обучение,
който можете да откриете на адрес:
www.navet.government.bg. Не може да се
включите в обучение по професии с кодове
22–Религия, 62-Селско, горско и рибно
стопанство, 814-Услуги за дома и 86Обществена сигурност и безопасност от
Списъка на професиите за професионално
образование и обучение.
Проверка на подалите заявления лица за
съответствие с изискванията на настоящата
операция ще се извършва периодично. При
одобрение, ще бъдете своевременно
информирани.
Агенцията по заетостта е администратор на
лични данни и вашите данни няма да бъдат
използвани по никакъв начин за други цели.
Запознат съм със
съдържанието:……............……….
/подпис/
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Копията на документи се заверяват лично от
лицата с текст „Вярно с оригинала” и подписна лицето.

Инвестира във вашето бъдеще!

