
“Инфоцентър“ ЕООД e одобрен доставчик на обучение от Агенция по заетостта 
и предлага обучение срещу ваучери по схема "Ваучери за заети лица"
на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020".

Схема „Ваучери за заети лица"

Обученията по тази схема са предназначени за работещи на 
постоянен трудов договор. Съобразно изискванията Ви 
предлагаме дневни и вечерни курсове.

Съгласно схемата, всяко заето лице има право на 2 ваучера за 2
обучения:  

1. Обучение по ключова компетентност – чужд език или 
компютърно обучение;

2. Професионално обучение.

В случай, че вече сте се обучавали по единия възможен вариант, може да се възползвате от правото си да 
кандидатствате за другия вид обучение при следващ прием на заявления.

В случай, че досега не сте ползвали ваучер, може да кандидатствате за два – един за професионално обучение 
и един за езиково или компютърно обучение. За всеки от двата вида обучения се кандидатства поотделно!

За да получите ваучер за обучение е необходимо: 

1. Да си изберете вид обучение.

2. Да попълните публикуваните на страницата на Агенция по заетостта образци и да подадете Заявление по
електронен път или на хартия - лично в ДБТ (и за двата вида прием само в работни дни). Към
Заявлението се предоставят следните копия на документи, заверени лично с текст ”Вярно с оригинала” и
Ваш подпис:

3.

 Заявление (тук попълвате вида на обучението, което сте си избрали);

 копие/я на документ/и за завършено образование и приложение/я към тях.
 копие/я на документ/и за допълнителни квалификации и преминати обучения (ако има такива).

4. Ваучерът ще Ви бъде издаден от БТ в 7 дневен срок преди началото на курса.

Ние Ви предлагаме: 

Обучение по ключова компетентност: виж списък 
Обучение по професия: виж списък

Допълнителна информация и съдействие при подаване на заявление 
може да получите в нашия офис 

на ул. „Стара планина“ 59, ет. 3 (бившата „Дружба“).

В случай, че заявлението се подава по електронен път, заверените копия на гореописаните документи се 
прикачват към него.

След като вече сте одобрени, да представите на обучаващата организация Уведомлението, издадено Ви 
от БТ, за да бъдете включени в група за съответния курс.

http://www.az.government.bg/
http://infocenter.tryavna.biz/pdf/CPO_spisak_na_KK.pdf
http://infocenter.tryavna.biz/pdf/CPO_spisak_na_profesiite.pdf
https://www.az.government.bg/pages/vaucheri-za-zaeti-lica/
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