Проект BG051PO001-1.2.01
„Подкрепа за предприемчивите българ и – Компонент І”
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Приложение 1

Вх.№

ESF

- 1201

-

-

-

До
Директора на
Дирекция “Бюро по труда”

гр. ...........................................
ЗАЯВЛЕНИЕ
за ОБУЧЕНИЕ на безработни лица по проект „Подкрепа за предприемчивите българи –
Компонент І”
Долуподписаният/ата:............................................................................................................................................
име, презиме, фамилия

*

ЕГН/ЛНЧ:....................................................., документ за самоличност №........................................................,
изд. на ............................................ от МВР........................................, живущ в: ................................................
....................................................................................................................................................................................................
(област, град, ж.к., ул. №)

тел./ GSM ..........................................................................., e-mail .......................................................................
Регистрационен № ............................................. в ДБТ: .....................................................................................
Желая да бъда включен/а в обучение за придобиване на предприемачески, управленски и бизнес
умения по част от професия: (моля, отбележете предпочитаното от Вас обучение )
Сътрудник в малък и среден бизнес (код по СППОО 345050), специалност „Малък и
среден бизнес” (код по СППОО 3450501)
Сътрудник в бизнес услуги (код по СППОО 345040), специалност „Бизнес услуги” (код
по СППОО 3450401)
Декларирам, че към датата на подаване на настоящото Заявление:
Образованието ми е:
(моля, отбележете)

Получавам месечни социални помощи по
реда на Закона за социално подпомагане:
(моля,отбележете)

□ Средно (гимназия или техникум)
□ Следгимназиално/ професионално след средното, но не висше
(професионални колежи и т.н.)

□ Висше

ДА

Възрастта ми е в следната група:
(моля, отбележете)

19 – 24 □

Здравния ми статус е:

Без увреждания

□

25 – 34 □

□

Заявеното от мен обучение по
настоящата схема е за същото или пониско ниво на притежаваната от мен
квалификация:(моля, отбележете)
Включван/а съм и участвам в обучение по
проекти и програми, финансирани от
ОП”РЧР”, Програма ФАР, държавния
бюджет или от какъвто и да било друг
публичен източник, идентично със
заявеното от мен обучение по
настоящата схема: (моля, отбележете)

Дата: .............................................

Вид на обучението
...............................
...............................
...............................

35 – 44 □

45 – 54 □

□

55 – 64 □

над 64 □

С увреждания (% намалена работоспособност,
съгласно ТЕЛК/ НЕЛК) ......................................
................................................................................

(попълва се пожелание)

Имам предишни курсове за придобиване и/
или повишаване на професионалната
квалификация: (моля посочете какви)

НЕ

ДА □
Придобита степен
...............................
...............................
...............................

Документ №/дата
...............................
...............................
...............................

ДА

□

НЕ

□

ДА

□

НЕ

□

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

НЕ

□
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Приложение 1

Уважаема госпожо,
Уважаеми господине,
Вие четете Заявлението за кандидатстване по
Операция ”Насърчаване стартирането на
проекти за развиване на самостоятелна
стопанска дейност – Компонент І” на
Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси”
–
проект
„Подкрепа
за
предприемчивите българи – Компонент 1”.
Ако сте безработен(на) и имате желание да
започнете самостоятелна стопанска дейност, с
други думи сами да определяте заетостта,
работното време и доходите си, можете да се
възползвате от възможностите на тази
операция. За целта ние Ви предлагаме да се
включите в организираните по проекта
обучения за придобиване на предприемачески,
управленски и бизнес умения.
Какво да направите:
Заявлението за кандидатстване можете
да изтеглите от интернет страницата на
Агенцията
по
заетостта
–
www.az.government.bg или да получите от
трудовия си посредник.
Прочетете внимателно Заявлението и
попълнете
всички
полета
(съгласно
инструкциите).
Попълненото Заявление се подава
лично в дирекцията „Бюро по труда”, където
сте регистриран(а) като безработен(а).
Важно! Заявлението следва да е придружено
с копие на документа за завършено
образование. При участие в предишни
курсове за придобиване и/ или повишаване
на професионалната квалификация копие
на документите за тяхното завършване.
Всички подадени Заявления ще бъдат
разгледани по реда на тяхното постъпване.
При одобрение на Вашето заявление, ще Ви
бъде предоставен поименен ваучер за
включване в курс за придобиване на
професионална квалификация за част от
професия по втора квалификационна степен в
зависимост от посоченото в Заявлението
желание.

Обучението ще се извърши от Доставчик на
обучение по Ваш избор от посочените на
електронната страница на Агенцията по
заетостта Списъци с Доставчици на обучение,
които предоставят професионално обучение.
За периода на обучение Вие ще получавате
стипендия в размер на 8 лв. за всеки
присъствен ден и средства за транспортни
разходи, ако обучението се провежда извън
населеното място, посочено в настоящото
заявление и при регистрацията Ви в дирекция
„Бюро по труда”.
ЗАПОМНЕТЕ!
Заявление
можете
да
подадете, ако:
 сте безработен(на), регистриран(а) в
дирекция „Бюро по труда”;
 притежавате
минимум
средно
образование.
Ако сте продължително безработен(на)
(регистриран(а) повече от 12 месеца), обект на
месечно социално подпомагане, Вие не следва
да подавате заявление.
*Агенцията по заетостта е администратор на
лични данни и вашите данни няма да бъдат
използвани по никакъв начин за други цели.

С подаване на настоящото заявление Вие
декларирате готовността си, при одобрение,
да се включите в избраното от Вас обучение,
когато бъдете поканен(а) от дирекция „Бюро
по труда”.
С подаването на настоящото заявление
Вие се считате за уведомен(а), че при отказ
за включване в обучение, както и при
прекратяване на участието Ви в обучение по
Проекта
по
неуважителни
причини,
регистрацията Ви като безработно лице в
дирекция „Бюро по труда” ще бъде
прекратена на основание чл.20, ал.4, т.4 или
т.5 от Закона за насърчаване на заетостта.
Запознат съм със съдържанието и се
задължавам в срок от 7 дни от настъпване
на промяна, в което и да е от декларираните
от мен обстоятелства, да уведомя писмено
съответната дирекция „Бюро по труда”:
……………....................
/подпис/

ЖЕЛАЕМ ВИ УСПЕХ!
Настоящият документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Агенция по заетостта чрез Главна дирекция „Услуги по заетостта” и при
никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

