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Стартира приемът на документи по проект „Аз мога повече”

От 15 октомври 2012 г., във всички бюра по труда в страната стартира приемът на
документи по проект „Аз мога повече”.
Благодарение на увеличението на бюджета с 50 млн. лв. ще могат още 50-60
хиляди души да се включат в обучение по професионална квалификация, дигитални
компетентности и обучения по чужд език. За първите осем месеца от реализацията на
проекта, близо 48 хиляди лица бяха включени в обучение, от които успешно вече са
завършили повече от 30 хиляди души.
Центърът за професионално обучение към БАПЗГ е лицензиран от НАПОО център за
обучение с лиценз №201012846 / 08.06.2010 г. и е одобрен доставчик на обучение по
схеми „Аз мога” и „Аз мога повече” под номер 464 в списъка на одобрените доставчици
за извършване на обучения за придобиване на професионална квалификация.
Центърът за професионално обучение към БАПЗГ предлага безплатно дистанционно
обучение срещу ваучер по програма на Агенция по заетостта „Аз мога повече”.
Възможностите за обучение са в следните специалности:
№

1

Професия

3

СЪТРУДНИК В
МАРКЕТИНГОВИ ДЕЙНОСТИ
СЪТРУДНИК В МАЛЪК И
СРЕДЕН БИЗНЕС
ИКОНОМИСТ

4

ОФИС МЕНИДЖЪР

5

ОФИС СЕКРЕТАР

6

ПОСРЕДНИК НА ТРУДОВАТА
БОРСА
СЪТРУДНИК СОЦИАЛНИ
ДЕЙНОСТИ

2

7

8

ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ

Специалност

Степен на
професионална
квалификация*

Код от
СППОО

МАРКЕТИНГОВИ
ПРОУЧВАНИЯ
МАЛЪК И СРЕДЕН
БИЗНЕС
ИКОНОМИКА И
МЕНИДЖМЪНТ
БИЗНЕС
АДМИНИСТРАЦИЯ
АДМИНИСТРАТИВ
НО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОСРЕДНИК НА
ТРУДОВАТА БОРСА
СОЦИАЛНА
РАБОТА С ДЕЦА И
ВЪЗРАСТНИ С
УВРЕЖДАНИЯ И
ХРОНИЧНИ
ЗАБОЛЯВАНИЯ
ПОМОЩНИК

ВТОРА

3420201

ВТОРА

3450501

ТРЕТА

3451204

ТРЕТА

3460101

ВТОРА

3460201

ТРЕТА

7620101

ТРЕТА

7620202

ТРЕТА

7620301
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9

СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ

10

ЗДРАВЕН АСИСТЕНТ

11

БОЛНОГЛЕДАЧ

12

ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ТЕРМАЛНИ
ПРОЦЕДУРИ

ВЪЗПИТАТЕЛ В
ОТГЛЕЖДАНЕТО И
ВЪЗПИТАНИЕТО
НА ДЕЦА
ПОДПОМАГАНЕ НА
ВЪЗРАСТНИ
ЗДРАВЕН
АСИСТЕНТ
ЗДРАВЕН
АСИСТЕНТ
ИЗВЪРШВАНЕ НА
ТЕРМАЛНИ
ПРОЦЕДУРИ В
БАЛНЕОЛОГИЧНИ
И ДРУГИ
ВЪЗСТАНОВИТЕЛН
И ЦЕНТРОВЕ

ВТОРА

7620402

ТРЕТА

7230101

ВТОРА

7230201

ВТОРА

7260107

*Броят учебни часове за ВТОРА степен на професионална квалификация е 660 часа с
продължителност 110 дни.
Броят учебни часове за ТРЕТА степен на професионална квалификация е 960 часа с
продължителност 160 дни.

Освен в горепосочените специалности за професионално обучение, можете да се
включите и в обучение по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК.
За програмата „Аз мога повече”
Схема „АЗ МОГА ПОВЕЧЕ” предлага отлична възможност за лица, заети по трудово
правоотношение на пълен или непълен ден, да се обучават безплатно чрез ваучери, тъй
като обученията се финансират изцяло от Европейски социален фонд чрез ОП „Развитие
на човешките ресурси”.
Кой може да получи ваучер?
Ваучери по тази програма могат да получат работещите по трудово правоотношение и
работещите като самонаети.
Не могат да получат ваучери по тази програма работещите в държавната и местната
администрация, в съдебната система, в системата на народната просвета, на МВР и на
МНО; безработните, неработещите студенти, неработещите пенсионери.
Как да кандидатствам?
За да получите ваучер за безплатно обучение трябва да кандидатствате в Дирекция Бюро
по труда по местоживеене (или по месторабота). Необходимо е да подадете следните
документи:
1. Копие от Вашата диплома
2. Копие от Вашата лична карта
3. Декларация за трудово правоотношение /по Образец/
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4. Заявление за кандидатстване /по Образец/
Последните 2 документа можете да изтеглите от сайта на Агенцията по заетостта:
http://www.az.government.bg/OPHR/news.asp?id=77&page=1.
или от сайта на БАПЗГ.
Kaкво следва след като подам документи в ДБТ?
1. Очаквайте от Бюрото по труда да Ви се обадят по телефона, или да се свържат с вас
чрез e-mail или писмо с обратна разписка по пощата - на посочения от Вас адрес в
заявлението.
2. В рамките на 5 дена - е необходимо да отидете лично до Бюрото по труда, за да си
получите Уведомлението, че сте одобрени за участие по програмата.
-> Уведомлението представлява лист, с размер А4, на който в горната част са вписани
Вашите данни за желаното обучение, а в долната си част - е отрязък, който ЦПО към
БАПЗГ попълва и посочва дата за стартиране на обучението.
Какво да направя, след като си получа Уведомлението?
1. Необходимо е да ни го изпратите, за да го подпишем и подпечатаме, и да посочим
дата за стартиране на Вашето обучение. Ще Ви включим в курс със следващата
стартираща при нас група.
2. Когато ни изпращате уведомлението – моля, в писмото посочете и своите и-мейл и
телефон за контакти.
Какво представлява обучението?
Обучението се провежда дистанционно. Разработената методика за дистанционна
форма на обучение позволява самостоятелна работа за всеки обучаван, възможност за
самоподготовка по всяко време, като обучаваният сам определя кога и колко време за
обучение да отдели. Необходими са само компютър и достъп до интернет.
Ползи за обучаваните
Обучението се извършва на всяко място, по всяко време, лесно достъпно е, необходим е
само браузър и достъп до интернет; интерактивни модули; собствено темпо на
преминаване през курса; възможност за участие във форуми, диалози, споделяне на
мнения.
За допълнителна информация: Даниела Костова – 0882 447 230

