
 

 

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

                                                                                                             

 

 
                                                                                                           
Процедура  BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания Компонент 

3, осъществявана с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. 
 

 

Вх.№ ........................./....................2020 г. 

 

ДО 

КМЕТА НА 

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

  З А Я В Л Е Н И Е 
от …………………………………………………………………………….............................. 

(трите имена) 

живущ /а/ в гр./с……..………………………………………………………............................ 

 (настоящ адрес на кандидата) 

ЕГН………………………..  Л.К.№………………изд. от МВР…………………................... 

на……….....................г., тел.:……………………….. 

 
ОТНОСНО:  Назначаване на работа като работник, извозване и доставка 

 

 Уважаеми Господин Кмет, 

 

 Моля да бъда назначен/а/ на длъжността работник, извозване и доставка 

по Процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания -

Компонент 3» по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд: 

Декларирам, че съм: безработно лице, работещ /пълен или непълен работен ден, 

пенсионер, самоосигуряващо се лице, друго............................. 

(моля, отбележете) 

 

Прилагам следните документи: 

1. ...................................... 

2. ...................................... 

3. ...................................... 

 

Дата:        С уважение: 
 

 

 

Община Горна Оряховица е администратор на лични данни по смисъла на общия 

регламент за защита на личните данни и ЗЗЛД. Ние обработваме Вашите лични данни 

на законово основание за целите на желаната от Вас услуга.  

 

Уведомен: 

 

 



 

 

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

                                                                                                             

 

 
                                                                                                           
Процедура  BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания Компонент 

3, осъществявана с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. 
 

 

Вх.№ ........................./....................2020 г. 

 

ДО 

КМЕТА НА 

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

  З А Я В Л Е Н И Е 
от …………………………………………………………………………….............................. 

(трите имена) 

живущ /а/ в гр./с……..………………………………………………………............................ 

 (настоящ адрес на кандидата) 

ЕГН………………………..  Л.К.№………………изд. от МВР…………………................... 

на……….....................г., тел.:……………………….. 

 
ОТНОСНО:  Назначаване на работа като технически сътрудник /диспечер/ 

 

 Уважаеми Господин Кмет, 

 

 Моля да бъда назначен/а/ на длъжността технически сътрудник 

/диспечер/ по Процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания -

Компонент 3» по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд: 

Декларирам, че съм: безработно лице, работещ /пълен или непълен работен ден, 

пенсионер, самоосигуряващо се лице, друго............................. 

(моля, отбележете) 

 

 

Прилагам следните документи: 

1. ...................................... 

2. ...................................... 

3. ...................................... 

 

Дата:        С уважение: 
 

 

 

Община Горна Оряховица е администратор на лични данни по смисъла на общия 

регламент за защита на личните данни и ЗЗЛД. Ние обработваме Вашите лични данни 

на законово основание за целите на желаната от Вас услуга.  

 

Уведомен: 

 


