ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
BG051PO001–2.1.13 “АЗ МОГА”

Вх. №:

ESF

-

2113

-

До Директора
на Д “БТ”
гр............................................

З А Я В Л Е Н И Е
от
.......................................................................................................................................................
име, презиме, фамилия
ЕГН:..........................................................∗, л.к.№.........................................∗∗, изд. на
........................................... от МВР................................., живущ в: ........................................
(област, град, ж.к., ул. №)
.....................................................................................................................................................
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

Уважаеми г-не/г-жо,
Желая да бъда включен в курс за обучение по (моля, отбележете предпочитаното от Вас
обучение ):

Ключови компетентности
Професионално обучение
по ..................................................................................................................................................
(попълнете наименованието на курса съгласно СППОО или ключовата компетентност)

гр. ........................................
дата: .............................................

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 задължително се прилага ксерокопие на документ за самоличност.
∗
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Уважаеми г-не/г-жо,
Вие
четете
Заявлението
за
кандидатстване по новата Операция на
Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” – АЗ МОГА.
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 им на дейност.1
При одобрение на Вашето заявление,
ще Ви бъдат предоставени поименни
ваучери за включване в курсове за
придобиване
на
професионална
квалификация и/или ключови умения, в
зависимост
от
посоченото
в
Заявлението желание.
Обученията ще се извършат от
организация по Ваш избор,
от
посочените на електронната страница
на Агенция по заетостта Списъци с
доставчици на услуги, 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:
Заявлението 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:
• копие от лична карта
• копие на диплома за завършено
образование
• удостоверение/свидетелство за
преминат курс за придобиване
на
професионална
квалификация (ако има такъв)

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.

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
можете да се включите в обучение за
придобиване
на
професионална
квалификация
по
професионални
направления с код 62 (обучения в
областта на горското, рибното и
селското стопанство) съгласно Списъка
на професиите за професионално
образование и обучение.
В частта за Ключови компетентности
можете да изберете курс по една от
следните компетентности:
1. Общуване на роден език;
2. Общуване на чужди езици;
3.Математическа
компетентност
и
основни знания в областта на
природните науки и технологиите;
4. Дигитална компетентност;
5. Умение за учене;
6.Обществена
и
гражданска
компетентност;
7. Инициативност и предприемачество
Ключовите
компетентности
са
определени съгласно Европейската
референтна рамка. По настоящата
схема не се допуска обучение по
Ключова компетентност 8 (Културна
осъзнатост и творчески изяви).
Одобрението на подадените заявления
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.
ЖЕЛАЕМ ВИ УСПЕХ

