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Информационен бюлетин

I. Отново стартира ваучерната система за обучение по 
Оперативна програма за развитие на човешките ресурси,   

тази година под наслов „Аз мога повече” 

На 15.08.2011г. Дирекциите 
Бюра по труда от цялата страна 
започват приемането на заявления от 
лица, желаещи да се включат в схема 
BG051PO001-2.1.14 – “Аз мога 
повече”, Приоритетна ос 2 
„Повишаване на производителността 
и адаптивността на заетите”, основна 
област на интервенция: 2.1. 
„Подобряване адаптивността на 
заетите лица” по Оперативна 
програма „Развитие на човешките 
ресурси”. 

Целева група по схема „Аз мога 
повече” са лицата наети по трудово 
правоотношение и самонаети, с 
изключение на заети на служебно, 
трудово или приравнено на него 
правоотношение в органите на 
държавната администрация, 
администрацията на органите за 
местно самоуправление, съдебната 
система, системите за народната 

просвета, Министерство на 
вътрешните работи и Министерство на 
отбраната.

Схема „Аз мога повече” ще 
предоставя обучение по 
професионална квалификация, по 
дигитална компетентност и изучаване 
на чужд език.

В схемата не са допустими 
професионални обучения както 
следва: по професии с кодове 22 –
Религия, код 62 – Селско, горско и 
рибно стопанство, код 814 – Услуги за 
дома и код 86 - Обществена сигурност 
и безопасност от Списъка на 
професиите за професионално 
образование и обучение.

Документите за кандидатства-не 
по схема “Аз мога повече” са
публикувани на страницата на 
Агенцията по заетостта. 
http://www.az.government.bg/
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Първата сесия за прием на 
документи ще продължи до 30
септември 2011г. включително.
Лицата от целевата група по схема “Аз 

мога повече” подават лично заявления 
и необходимите документи към тях в 
бюрото по труда по местоживеене или 
по месторабота.

II. Среща на бранша професионално почистване - 06.10.2011г.

Предвид отменената на 
01.07.2011г. /петък/ среща в гр. 
Хисаря, БАП организира нова 
партньорска среща, с участието на 
управителите на фирмите, членове 

на Сдружението, насрочена за дата 
06.10.2011г. /четвъртък/. Засега е 
предвидено мероприятието да се 
проведе в гр. София, хотел „Триада” 
от 16:00ч.

III. Регистри за електрическо и електронно оборудване, и 
батерии

Във връзка с НАРЕДБАТА за 
изискванията за пускане на пазара 
на електрическо и електронно 
оборудване и третиране и 
транспортиране на отпадъци от 
електрическо и електронно 
оборудване (Приета с ПМС № 82 от 
10.04.2006 г., пос. изм. бр. 29 от 
8.04.2011 г.), Ви информирамe за 
следното:

“Лицата, които пускат на 
пазара батерии и акумулатори, 
вградени в уреда следва да членуват 
и в организации по оползотворяване 
на негодни за употреба батерии и 
акумулатори (НУБА), а не само в 
организации по оползотворяване на 
излязло от употреба електрическо и 
електронно оборудване (ИУЕЕО). 

Към организацията по 
оползотворяване на НУБА, 

горецитираните лица са задължени 
да декларират пуснатите на пазара 
батерии и акумулатори, вградени в 
уредите, а към организациите по 
оползотворяване на ИУЕЕО –
количеството на пуснатото от тях на 
пазара електрическо и електронно 
оборудване, като от теглото на 
уредите, които изцяло или частично 
се захранват с батерии или 
акумулатори, се изключва тяхното 
тегло.” 

Размерът на продуктовата 
такса за батерии и акумулатори 
зависи от вида им и химичния 
състав. Стойността е от 0,40 до 6,00 
лв. за килограм тегло на батерия или 
акумулатор, за 2011г.
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Публичен регистър на 
лицата, които пускат на пазара 
батерии и акумулатори, може да 

намерите на следния линк: 
http://eea.government.bg/bul/Output/Re
gisters/index.html

IV. Зелено почистване и здравословна училищна среда

HSC (Healthy School Campaign)
е независима организация с 
нестопанска цел, която цели да бъде 
водещ орган  в създаването на 
здравословна училищна среда и да 
се обърне към хората, които ги е 
грижа за нашата околна среда, за 
нашите деца и образованието. 

Мисията на организацията се 
изразява в застъпване на политики и 
практики, които позволяват на всички 
студенти, преподаватели и персонал 
да се учат и работят в здравословна 
околна среда в училище. Кампанията 
подготвя ученици, родители, 
учители, училищни медицински 
сестри, администратори, членове на 
общността и други заинтересовани 
лица да обединят усилията си за 
създаване на промяна в училище. 

Кампанията се стреми, също 
така, да повиши осведомеността на 
начините, по които децата дишат 
въздуха, храната, която ядат и 
възможностите, с които разполагат, 

за да бъдат физически активни, 
тяхното здравословно състояние, 
както и обучение през целия живот. 

От какво се нуждае едно 
училище, за да изпълни програмата 
за зелено почистване? В седмичния 
образователен клип на ISSA, 
заместник директора на HSC Марк 
Бишоп, разяснява петте лесни 
стъпки за изпълнение на плана, 
които могат да бъдат прослушани на 
следния адрес:

http://www.issa.com/?m=video&id=3
08#videoid=308

Изготвил: Гергана Маринова – асистент на УС на БАП
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