Рег. №

/

Приложение № 1

ДО
ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА
ГРАД

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ
за регистрация
От
(име, презиме и фамилия)

ЕГН/ЛНЧ/СлН

Документ за самоличност

№

Издаден от

(вид)

валиден до

постоянен адрес:
(област, община, град/село, улица, №, ж.к., бл.,
ет., ап., ПК)
настоящ адрес:
(област, община, град/село, улица, №, ж.к., бл.,
ет., ап., ПК)
Телефон за връзка:

e-mail:

ЗАЯВЯВАМ, желанието си да се регистрирам в дирекция „Бюро по труда” (ДБТ) като: (моля, отбележете вярното за Вас)
безработно лице, което не работи, търси работа и им готовност да започна работа в 14-дневен срок от
уведомяването ми от ДБТ,
заето лице, което търси допълнителна работа и/или желае да смени настоящата си работата,
учащо се лице, което желае да работи през свободното си от учение време,
лице, придобило право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Република България или получаващо,
професионална пенсия за ранно пенсиониране по чл. 168 от КСО, пенсия за старост в друга държава или пенсия
за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от КСО, което не работи,
за да ползвам права си по реда на чл.17, ал.1 от Закона за насърчаване на заетостта и предоставяните в
съответствие с тях посреднически услуги.
Последната ми
месторабота е

(наименование на фирмата)

заемана длъжност

дата на освобождаване

Имам завършена
образователна степен

професия

специалност

квалификация

Притежавам:

шофьорска книжка, кат.

A

B

BE

C

CE

D

DE

M

Ткт

Ттб

Ттм

езикови познания по
(чужд/и език/ци и ниво на владеене)
URI
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умения за работа с компютър
(продукти и степен на владеене)
Имам Решение на ТЕЛК

(за лица с трайно намалена работоспособност)

Приложение № 1

№

от

до

Самоопределям се като представител на следната етническа група: (моля, отбележете вярното за Вас)
българска
гръцка

турска
украинска

ромска
еврейска

руска
румънска

арменска
друга

влашка

Не желая да се самоопределя като представител на конкретна етническа група
Д Е К Л А Р И Р А М, че към момента на регистрация:
(Моля, отбележете вярното за Вас)
1. Упражнявам трудова или друга дейност, за която подлежа на задължително осигуряване по Кодекса
за социално осигуряване или законодателството на друга държава

2. Обучавам се в курс за ограмотяване или придобиване на професионална квалификация и/ или
ключова компетентност

Да
Не
Да
Не
Да

3. Обучавам се за придобиване на начално, основното или средно образование
Не

4. Обучавам се за придобиване на образователно-квалификационни степени „професионален
бакалавър”, „бакалавър” и „магистър” в университет, изследователски университет, специализирано
висше училище или самостоятелен колеж

5. Обучавам се за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в университет,
специализирано висше училище и/или научна организация

Да
Не
Да
Не
Да

6. Придобил(а) съм право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Република България
Не
7. Получавам професионална пенсия за ранно пенсиониране по чл. 168 от КСО или пенсия за
осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от КСО

Да
Не
Да

8. Получавам пенсия за старост при условията на чуждо законодателство
Не
9. В момента съм регистриран(а) в друга ДБТ или службата по заетостта на друга държава-членка на
Европейския съюз/ Европейското икономическо пространство (При положителен отговор, моля посочете)
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ДБТ или държава-членка и датата на регистрация
След регистрацията си мога да ползвам посредническите услуги по информиране, консултиране,
насочване към свободни работни места, професионално ориентиране, мотивиране за активно поведение
на пазара на труда и психологическо подпомагане във всяка една ДБТ, независимо от адреса на
регистрацията ми.
В срок 7 работни дни от настъпване на промяна, в което и да е от декларираните от мен обстоятелства
трябва да уведомя ДБТ, независимо от това къде съм регистриран.
Зная, че:

Трябва да изпълнявам препоръките за действие на трудовия посредник/стъпките от Плана ми за
действие и сроковете за тяхното изпълнение, вписани в регистрационната ми карта.
При писмена покана от ДБТ трябва да се явя на определените дата и час, посочени в нея.
При неизпълнение на задълженията ми, както и при деклариране на неверни данни, регистрацията ми в
ДБТ ще бъде прекратена, като право на следваща регистрация имам най-рано 6 месеца след
прекратяване на предходната.
Регистрацията ми може да бъде възстановена при наличие на уважителна причина, за което е
представен официален документ срок 7 работни дни от нейното отпадане.
При предоставяне на невярна или непълна информация ще настъпят неблагоприятни последици по
отношение на правата ми по реда на Закона за насърчаване на заетостта. Известно ми е, че за
посочване на неверни данни нося и наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Информиран(а) съм, че
Агенция по заетостта:

съхранява, предоставените от мен и/или за мен от трети лица лични данни, при стриктно
спазване на действащото законодателство в Европейския съюз и Република България,
регламентиращи защитата на информация и политиката за поверителност и защита на
личните данни на Агенция по заетостта, публикувана на https://www.az.government.bg/;
обработва данните ми във връзка с осъществяването на установените ѝ със закон
функции, като статистическото събиране на тази информация, улеснява
предприемането на адекватни мерки спрямо неравностойните групи на пазара на труда
в условията на мултиетническо общество.
в изпълнение на чл.7а от Закона за насърчаване на заетостта обменя информация,
имаща отношение към регистрацията ми и упражняваните от мен по този закон права.

В контекста на горното
съм съгласен(а):

данните ми да бъдат използвани за обработка с цел статистически изследвания относно
реализацията ми на пазара на труда, чрез получаване на данни от НАП, НОИ или други
лица, и за проследяване преходите ми „заетостбезработица-заетост”;
данни да бъдат предоставяни на трети лица единствено в съответствие и при спазване
изискванията на действащото законодателство на Европейския съюз и Република
България.

Верността на горната декларация и претенциите ми да ползвам полагащите ми се права по реда на Закона за
насърчаване на заетостта потвърждавам с поставените от мен.

Запази

Дата
Уникален номер на заявката:

Служи за уникално идентифициране на услугата при
Версия 1
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последващите действия по нейната обработка, заплащане и
доставка (генерира се автоматично при подписване)
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