
Образец  Приложение № 1 към Заповед №ОП-19/12.02.2018г. на адм.ръководител на ОП-Стара Загора 

 

 

ДО  

АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ 

НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА 

гр. СТАРА ЗАГОРА 

 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

от ................................................................................................................................ 
(име, презиме, фамилия ЕГН) 

................................................................................................................................ 
(местоживеене, област, населено място, община) 

................................................................................................................................ 
(бул., ул., ж.к. No, бл., вх., ап., тел.за връзка) 

................................................................................................................................ 
(лична карта No ..., издаден от ..., дата, година) 

 
 

УВАЖАЕМИ Г-Н АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ,  
 

С настоящото заявление заявявам, че желая да участвам в обявената с Ваша Заповед №ОП-
19/12.02.2018г процедура за подбор и назначаване на съдебен служител на длъжността „Чистач” в Звено 
„Информационно и техническо обслужване” на Окръжна прокуратура-Стара Загора. 

 

Прилагам следните документи: 
1. Декларация по утвърден образец за обстоятелствата по чл.91, т.1, т.2, т.3 и т.5 от Правилника за 

администрацията на Прокуратурата на Република България (ПАПРБ) - че съм пълнолетен български 
гражданин, не съм поставен/а под запрещение и не съм лишен/а от правото да заемам определена длъжност. 

2. Декларация по утвърден образец за липса на обстоятелства по чл. 107а, ал.1 от Кодекса на труда ; 
3. Автобиография ; 
4. Заверени от мен копие/я на диплома/и за завършено образование :  
-  Копие от Диплома № ……………./………………… на ………………………………………………………….. ; 
………………………… за завършено ……………….. образование, образователна степен: ……………... , 

специалност ……………………………………………………………………..............................................  
-  Копие от Диплома № ……………./………………… на ………………………………………………………….. ; 
………………………… за завършено ……………….. образование, образователна степен: ……………... , 

специалност ……………………………………………………………………..............................................  
5. Свидетелство за съдимост от …………………….г.; 
6. Медицинско свидетелство за започване на работа …………………………………………………. 

………………………………………………….………………………………………………….; 
7. Удостоверение за психично здраве, издадено от Областен диспансер по постоянен/настоящ адрес 

………………………………………………….………………………………………………….………………………………. 
8. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и трудовия стаж (трудова, 

служебна или осигурителна книжка и др.).  …………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. Следните документи по моя преценка на кандидата, относими към заемането на длъжността:  
…………………………………………………………………………………………………………….……………………………
……………………………………………………………………………….…………………………………………………………
………………………………………………….………………………………………………………………………………………
………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
 

 

.....................        С уважение: . . . . . . . . . .   

(дата, година)           /................................./ 
две имена и подпис 


