
                                     
 

Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на 
Европейския социален фонд 

 

www.eufunds.bg 

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата 

отговорност за съдържанието на документа се носи от „Кремък“ ЕООД и при никакви 

обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на 

Европейския съюз и Управляващия орган.“ 

Договор за БФП № BG05M9OP001-1.003-2750-C01 „Заетост за 50 безработни и неактивни лица в 

"Кремък" ЕООД“ 

 
ДО 
 
УПРАВИТЕЛЯ НА  
„КРЕМЪК” ЕООД 
ГР. СТАРА ЗАГОРА 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
за кандидатстване за длъжността ……………………….…………….. 

за ………………………………………………………. /област, община, нас. място/ 

 

Данни на кандидата: 
 

........................................................................................................................................ 
(трите имена) 

 
ЕГН ………………..…….................., лична карта № ..........................................................., 

издадена от ....................................... на ............................... гр.  .......................................; 

адрес: гр.(с) ..............................................ж.к. ....................................................................... 

ул. ....................................................................... № .........., бл. ........., вх. ........, ет. ....... , 

ап. ........., 

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

e-mail: ………………………………………………………………………………………………… 

 
Трудов статус:  
 
 безработен/а:  

 

 не съм регистриран/а в дирекция „Бюро по труда” 

 съм регистриран/а в дирекция „Бюро по труда” 

 

 неактивно лице   

 

 студент (задочно обучениe) 
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Декларирам, че 

 Не участвам в никаква форма на заетост, като например: 

 не работя по трудово/служебно правоотношение, независимо от вида му; 

 не осъществявам стопанска дейност като търговец по смисъла на 

Търговския закон, включително като едноличен търговец; 

 не съм тютюнопроизводител/земеделски производител; 

 нямам сключен договор за управление и контрол на търговски дружества; 

 нямам доходи от упражняване на занаят или свободна професия; 

 нямам доходи от извънтрудови правоотношения; 

 не съм изпълнител по договори за изработка/услуга и др., сключени по 

реда на ЗЗД. 

 не съм осъждан/а за умишлени престъпления от общ характер; 

 няма започнато наказателно преследване за извършено умишлено 

престъпление от общ характер срещу мен; 

 психически и физически съм здрав/а.  

 Посочената по-горе от мен информация е вярна, пълна и точна и заявявам, 

че ми е известна наказателната отговорност за измама, в случай че тази 

информация се окаже невярна, непълна или неточна. 

 

Прилагам следните документи: 

 Подробна автобиография с актуална снимка; 

 Копие от диплома и удостоверения за квалификация. 
 

 

Дата:  ..............................                      Декларатор: ................................... 
                                                    ( подпис) 


