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Вх. № ______________/______________ год. 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ                                                                                                                                

за кандидатстване за работа в Център за почасово предоставяне на услуги за 

социално включване в общността или в домашна среда в Район “Тракия”- 

Община Пловдив” по проект „По-добър живот в район „Тракия”  
 

ЕГН ……………….........................; възраст .....................години;   Пол  Ж  /  М ,  

лична карта № ............................., издадена на ......................... от МВР – гр.  .................................; 

Постоянен  адрес:  гр.(с) .......................................... общ. ..................................................................,   

жк. ........................................... бул./ул. ......................................................................... № .................., 

бл. .................., вх. ............., ет. ............... , ап. ................, 

Настоящ адрес:  гр.(с) .......................................... общ. ..................................................................,   

жк. ........................................... бул./ул. ......................................................................... № .................., 

бл. .................., вх. ............., ет. ............... , ап. ................, 

 

телефон/и: ............................................................................................................................................... 

 

 

 

ДО КМЕТА НА                                                     

РАЙОН „ТРАКИЯ”                                     

ОБЩИНА ПЛОВДИВ 

 

 

от .......................................................................................................................................................               
(трите имена на лицето, кандидатстващо за работа) 
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Заявявам, че желая да бъда назначен/а в Центъра за почасово предоставяне на услуги за 

социално включване в общността или в домашна среда в Район "Тракия" - Община 

Пловдив по Проект „По-добър живот в район „Тракия“ като: 

 Личен асистент 

 Социален асистент 

 Домашен помощник 
 

Трудов статус:  

 безработен/а      нает/а 

 трудово заето лице:     самонает/а       

 неактивно лице:       

 придобил/а право на професионална пенсия за ранно пенсиониране (в трудоспособна възраст) 

 

 

1. ....................................................................................................................................................................

2. ....................................................................................................................................................................

4. ....................................................................................................................................................................

5. ....................................................................................................................................................................

3. ....................................................................................................................................................................

Предпочитанията ми са да работя със следния/ите потребител/и на услугите:

 
 

 

Декларирам, че не съм придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда 

на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване. 

 

Известно ми е, че за неверни данни, посочени в настоящото Заявление, нося наказателна 

отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 

Прилагам следните документи: 

 

 Документ за самоличност – копие; 

 Автобиография; 
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 Служебна бележка от Центъра за психично здраве, дали лицето се води на отчет; 

 Служебна бележка от Бюро по труда, относно регистрацията на лицето в бюрото /когато е 

приложимо/; 

 Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК /когато е приложимо/ - копие; 

 Служебна бележка от месторабота /ако кандидатът работи/; 

 Пенсионно разпореждане /когато е приложимо/ - копие; 

 Сертификат/и за завършени обучителни курсове по аналогични програми/проекти или 

декларация - свободен текст с описание на завършен обучителен курс /когато е 

приложимо/ - копие; 

 Пълномощно- в случай, че заявлението не се подава лично от кандидата. 

 

 

 

Дата:  ..................... 2016г.              Декларатор: ................................. 

                                                     ( подпис) 

 

 

 

 

 

Дата:  ..................... 2016г.    Лице, приело заявлението:  

        ................................................................... 
                                                                              (име, фамилия и подпис) 


