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Образец № 1 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПОДБОР 
 

по Проект BG05M9OP001-2.004-0040-C01 „Услуги за ранно детско развитие в община 

Перник”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 

 

за длъжност - ………………………………………………………………………………… 

(наименование на длъжността) 

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 

Трите имена на 

кандидата 

 

 

 

Дата на раждане 
 

Място на раждане 
 

Адрес 

 

 

 

 

 

 

Телефон за контакти 
 

e-mail: 
 

 

Заявявам своето участие за подбор на персонал в предоставяните услуги за ранно 

детско развитие по Проект „Услуги за ранно детско развитие в община Перник“”, 

Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004-0040-C01 по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., Процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно 

детско развитие“ по Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на 

социалното включване“. 

 

 

Към Заявлението прилагам следните необходими документи: 

1. Писмено заявление за кандидатстване – по образец. 

2. CV – европейски формат. 

3. Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни 

квалификации. 

4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на 

професионалния опит (трудова книжка, служебна книжка, договор и др.). 

5. Други 

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

 

http://www.pazardjik.bg/images/stories/documents/2015/ZAYAVLENIE_DTSDU.doc
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Предоставям доброволно личните си данни и давам съгласие за тяхното събиране, 

обработване и съхраняване при условията на Закона за защита на личните данни. 

 

 

 

 

 

Подпис:  ................................                                                       Дата: ......................2018 г. 
 


