РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
OБЩИНА РУЖИНЦИ, ОБЛАСТ ВИДИН
REPUBLIC OF BULGARIA
MUNICIPALITY RUZHINTSI, VIDIN REGION
Вх.№ ........................./дата.....................
ДО
КМЕТА НА
ОБЩИНА РУЖИНЦИ

ЗАЯВЛЕНИЕ
за кандидатстване за работа в ОБЩИНА РУЖИНЦИ,
във връзка с подписано Споразумение № ФС01-0274/ 16.03.2018 г. между Община Ружинци и
Агенция за социално подпомагане, съгласно ПМС №332/22.12.2017г.
От .......................................................................................................................................................................
(трите имена на лицето)
ЕГН ..……...................., ЛК № .............................., издадена на.........................., от МВР–гр. ...................;
Постоянен адрес: ...…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
Настоящ адрес: ………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
Телефон/и: .............................................................................

Заявявам, че желая да бъда назначен/а по като :
 Социален асистент
 Личен асистент
 Домашен помощник
Трудов статус:
 безработен/а
 трудово заето лице:
 неактивно лице:

 нает/а
 самонает/а
 студент

 придобил/а право на професионална пенсия за ранно пенсиониране (в трудоспособна възраст)
Предпочитанията ми са да работя със следния/ите потребител/и на услугата:
1. ...................................................................................................................................................
2. ...................................................................................................................................................
3. ………………………………………………………………………………………………...
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
OБЩИНА РУЖИНЦИ, ОБЛАСТ ВИДИН
REPUBLIC OF BULGARIA
MUNICIPALITY RUZHINTSI, VIDIN REGION
Съгласен съм да обгрижвам повече от един потребител:
 Да
 Не
Съгласен да обгрижвам потребители от различни населени места от община Ружинци:
 Да
 Не
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 /за справка/;
 Автобиография;
 Копие от диплома за завършено образование;
 Копие на сертификат/и за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти (или
декларация - свободен текст, с описание на завършен обучителен курс) – при наличие на
такъв;
 Пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална
пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст);
 Копие от удостоверение за преминато обучение /задължително за Личен асистент и
Социален асистент/;
 Копие на трудова книжка
 Други /моля опишете/.......................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

Дата: ................................

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