
 

 

                                                                                                              

   

 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА 

Договор № BG05M9OP001-2.061-0003-C01 
„Разкриване на Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки 

множествени увреждания в гр. Исперих“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси 2014-2020 г.“,съфинансиран от Европейския социален фонд 

 

 

Вх. №…………….. 

Дата………………                                                              Приложение № 1   

  

О Б Щ И Н А  И С П Е Р И Х  

 

                         

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

  

 

З А Я В Л Е Н И Е  

От ....................................................................................................................... ..................................... 

 (трите имена на лицето) 

 

ЕГН ………………...................., лична карта № .............................., издадена на .......................... от МВР – 

гр.  ..........................., Настоящ адрес: гр.(с) ......................................................, ж.к./ул. 

........................................................  

……………………………………………………………, №........, бл. ......, вх. ........, ет. ......, ап. .......... 

Телефон за контакти: ..........................................., e-mail: ……………......................... 

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТ, 

 

Заявявам, че желая да участвам в процедура по  подбор на персонал за  Център за подкрепа на лица с 

увреждания, включително с тежки множествени увреждания по Проект № BG05M9OP001-2.061-0003 

по Процедура BG05M9OP001-2.061 „Подкрепа за лицата с увреждания“, Приоритетна ос 2 

„Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ 2014–2020 г. 

Длъжъжност за която кандидатствам:  

1. Ръководител на ДЦЛУТМУ 

2) Касиер -счетоводител ; 

3) Психолог ; 

4) Специалисти „Социални дейности“ ; 

5) Помощен персонал/санитари ; 

6) Рехабилитатори; 
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7) Арт и Трудотерапевти;  

8) Медицинска сестра/фелдшер;  

9) Хигиенист;  

10) Шофьор/домакин;  

11) Общ работник/параджия;  

 
/Желаното се отбелязва/ 

 

Информиран съм, че предоставените от мен данни, са защитени по смисъла на Закона за 

защита на личните данни и ще бъдат използвани само и единствено за целите на настоящия 

подбор. Община Исперих се задължава да ги пази и да не ги предоставя на трети лица. 

 

3. Прилагам следните документи: 

 1. Документ за самоличност представя се при входиране за справка; 

 2. Автобиография; 

 3. Копие от диплом за завършено образование и квалификация; Копия от 

сертификати/удостоверения за придобити ключови компетенции за позицията 

 4. Декларация за ползване на лични данни /по образец/ 

 5. Медицинско удостоверение  

 6. Документ, че кандидатът не се води на диспансерен отчет за психично заболяване; 

 7. Декларация от лицето, че не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер 

на лишаване от свобода, не е лишено по съответен ред от правото за заема определената 

длъжност, че няма наложено дисциплинарно наказание „уволнение“, освен ако уволнението 

не е отменено като незаконно по съответния ред. 

 

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

отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 

Дата:……………………….   Декларатор:…………………………………. 

                 ( подпис ) 

 

 

Попечител/настойник: …………………….. 

                           ( подпис ) 


