РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ

ДО
КМЕТА НА
ОБЩИНА ЦЕНОВО
ЗАЯВЛЕНИЕ
за кандидатстване за „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК“/“ЛИЧЕН АСИСТЕНТ“
при предоставяне на социални услуги в домашна среда
от
................................................................................................................................................................
(трите имена на лицето)
ЕГН ..……........................, лична карта № ................................, издадена на ................................,
от МВР – гр. ....................................................; постоянен адрес: гр.(с) .........................................,
ж.к.................................................................., ул. ............................................................., № ..........,
бл. ........., вх. ........, ет. ......, ап. ........., настоящ адрес: гр.(с) ...........................................................,
ж.к....................................................., ул. .........................................................., № .........., бл. .........,
вх. ........, ет. ......, ап. ........., телефон/и: .............................................................................
Трудов статус:
 безработен/а
 трудово заето лице:
 неактивно лице:

 нает/а
 самонает/а
 студент

Заявявам, че желая да бъда назначен/а като „Домашен помощник“ или „Личен
асистент“ за предоставяне на социални услуги в домашна среда в Община Ценово.
Предпочитанията ми са да работя със следния/ите потребител/и на услугата:
1. ..........................................................................................................................................................
2. ...........................................................................................................................................................
3. ...........................................................................................................................................................
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Декларирам, че не съм придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по
реда на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване.
Декларирам, че съм психически и физически здрав и не съм осъждан(а) за умишлено
престъпление от общ характер на лишаване от свобода, като съм готов да предоставя
документи, доказващи тези обстоятелствата при одобрение и преди сключване на договор.
Прилагам следните документи:


Документ за самоличност (за справка);



Автобиография;



За кандидати, завършили обучителен курс по сходни програми/проекти – копие на
удостоверение/сертификат или декларация – свободен текст, с описание на завършения
обучителен курс;



Диплома/документ за завършено образование (копие);



Служебна бележка от Дирекция „Бюро по труда“ (ако кандидатът е безработен);



Служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи);



декларация за съгласие за предоставяне и ползване на лични данни.

Известно ми е, че за неверни данни, посочени в настоящото Заявление, нося наказателна
отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: ................................
Гр./с…………………………

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