
Европейски съюз 

ОБЩИНА ПЛОВДИВ - РАЙОН "ИЗТОЧЕН" 
ПРОЕКТ ВС051РО001-5Л .04-0082 

по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова ПОУОЩ 

„ПОМОЩ В ДОМА " 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", 
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

социален фонд 

С Вашите лични данни работят инструктирани лица! 

Вх.№ /дата 

ДО 
КМЕТА НА 
РАЙОН "ИЗТОЧЕН" 
ОБЩИНА ПЛОВДИВ 

З А Я В Л Е Н И Е 
за кандидатстване за работа 

от 
(трите имена на лицето, подаващо заявлението) 

Данни на кандидата: 

(трите имена на лицето, кандидатстващо за личен асистент на услугата) 

ЕГН лична карта № 
издадена от на гр 
адрес: гр.(с) ж.к 
ул № , бл , вх , ет , ап. 
телефон/и: 

Трудов статус - безработен/а, рег. В дирекция "Бюро по труда" - Пловдив рег.№ 

Притежавам ЕР на ТЕЛК: 

Заявявам, че желая да бъда назначен/а на работа по проект „Помощ в дома" на 
длъжността / длъжностите: 

социален асистент да / не 
сътрудник социални дейности в социално предприятие да / не 
домашен санитар да / не 

Прилагам следните документи: 

• документ за самоличност (копие и оригинал за сверяване); 

• автобиография; 

• служебна бележка, относно регистрация в Бюро по труда; 

• служебна бележка от Център за психично здраве, дали се води на учет. 
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*** 
• 

ОБЩИНА ПЛОВДИВ - РАЙОН "ИЗТОЧЕН* 
ПРОЕКТ ВС051РО001-5.7.04-0082 

Европейски съюз 
*** 

по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
„ПОМОЩ В ДОМА " 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси", 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

• ЕР на ТЕЛК (ако има, е задължително да предостави ксерокопие и оригинал да 
сверяване) 

• диплома за завършено образование /последна - копие и оригинал за сверяване/ 

• копие на сертификат/и за завършени обучителни курсове по сходни 
програми/проекти (или декларация - свободен текст, с описание на завършен 
обучителен курс); 

• пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на 
кандидата - ако не се подава лично 

Задължавам се ако ми бъде поискано да представя: 
• свидетелство за съдимост; 
• медицинско свидетелство за работа; 

Информиран съм, че последните два документа са необходими, за да бъда 
одобрен окончателно; 

Съгласен/а съм община Пловдив район " Източен" да съхранява и обработва 
личните ми данни, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, 
които предоставям във връзка с извършване на подбор и сключване на трудов договор 
по Проект „Звено за услуги в домашна среда в помощ на хората с увреждания от район 
"Източен". 

Запознат/а съм с: 
• Целта и средствата на обработка на личните ми данни; 
• Доброволния характер на предоставянето на данните и последиците от отказа на 

предоставянето им; 
• Правото на достъп и на корегиране на събраните данни; 
• Наименованието и адреса на община Пловдив район " Източен", както и името и 

длъжността на обработващия данните й служител. 
С настоящата декларация декларирам в случай, че бъда назначен и съгласие за 

обработка на личните ми данни и предоставянето им на обработващия банков клон в 
качеството му на изпълнител по договор за изплащане на възнаграждение, чрез 
дебитни карти, както и при необходимост и на други органи, при спазване на 
разпоредбите на Закона за защита на личните данни. 

Известно ми е, че за неверни данни, посочени в настоящото Заявление, нося наказателна 
отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. 

Дата: Декларатор: 
( подпис) 

Лице, приело заявлението: 
(име, подпис) 

Инвестира във Вашето бъдеще! 2 


