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URI 837

Рег. № /

 ДО 

 АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА 

  СОФИЯ
   

ЗАЯВЛЕНИЕ  
ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ПО НАЕМАНЕ НА РАБОТА ЗА ЛИЦА, 

РЕГИСТРИРАНИ ПО БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

1. От:

(физическо лице, юридическо лице, съгласно регистрацията)

2. Представляван от: 

(име, презиме, фамилия на собственик, управител, изпълнителен директор) 

3. Търговска регистрация: ЕИК № :

 4. Седалище и адрес на управление    
     (съгласно търговска регистрация)

Гр./с.:

Община:

Област:

Ул./кв./ж.к.: №:

Бл.: Вх.: Ет.: Ап.:
 5. Адрес за кореспонденция Гр./с.:

Община:

Област:

Ул./кв./ж.к.: №:

Бл.: Вх.: Ет.: Ап.:

Телефон за контакти/Факс:   

 e-mail:

 6. БУЛСТАТ:

 7. Име, презиме, фамилия - на 
наетите лица, които ще извършват 
посредническа дейност по наемане 
на работа *   

Няма наети лица
Наети лица

 8. Териториален обхват на 
посредническата дейност, която 
заявителя желае да извършва **

за Република България
за други държави
за моряци

 9. Посреднически услуги, които 
посредникът желае да предоставя ***

информиране и/или консултиране на търсещите работа лица и на 
работодателите

психологическо подпомагане на търсещите работа лица
насочване към обучение на възрастни
насочване и подпомагане за започване на работа, включително  в друго 
населено място в страната или в други държави
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 10. Адрес на офиса/офисите на 
територията на Република България за 
извършване на посредническа дейност 
по наемане на работа

Гр./с.:

Община:

Област:

Ул./кв./ж.к.: №:

Бл.: Вх.: Ет.: Ап.: Тел./Факс:
 11. Приложени документи **** нотариално заверени копия на документите за завършено средно или 

висше образование на физическото лице или на представляващия 
юридическото лице по чл.3, т. 1 и на наетите лица, които ще извършват 
посредническа дейност по наемане на работа. За лицата, завършили 
средно образование след 01 януари 2007г. или висше образование след 
01 януари 2012г. в български средни или висши училища, се прилага 
списък, съдържащ данни за завършено средно или висше образование.
нотариално заверени копия на документите, удостоверяващи наличието 
на трудов стаж не по-малко от три години в областта на морския 
транспорт на физическото лице или на представляващия юридическото 
лице по чл. 3 и на наетите лица , които ще извършват посредническа 
дейност по наемане на моряци

 12. Регистрационен номер и район на 
регистрация на колективен трудов 
договор, вписан по реда на чл. 53, ал. 
3 от Кодекса на труда
 13. Начин на получаване на 
индивидуалния административен акт чрез лицензиран пощенски оператор на адрес:

като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при 
получаването (за вътрешни пощенски пратки), и съм съгласен документите 
да бъдат пренасяни за служебни цели.

да бъде изпратен като вътрешна препоръчана пощенска пратка

да бъде изпратен като вътрешна куриерска пратка

да бъде изпратен като международна препоръчана пощенска пратка след 
предплащане на цената за пощенските услуги

лично

по електронен път *****

Забележка:  
*    Полето в т.8 задължително се попълва. В случай, че няма наети лица се попълва "Няма наети лица" 
**   Отбележете с "Х" териториалния обхват на посредническата дейност, която искате да извършвате 
***  Отбележете с "Х" посредническите услуги, които искате да извършвате 
**** Отбележете с "Х" документите, които сте представили.  
***** Услугата ще е достъпна след регистрацията и като електронна административна услуга по Закона за 
електронното управление.

Дата: Подпис

Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 02.07.2021 г.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите 
действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се 

автоматично при подписване)
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