Приложение №1


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС
за длъжността УПРАВИТЕЛ НА „ИНФРАСТРОЙ”ЕООД, град Брацигово
Лична информациЯ
Трите имена на кандидата


Дата на раждане

Адрес


Телефон за контакти

Образователна подготовка
Вид и степен на завършено образование
Наименование на образователната институция
Образователно-квалификационна степен
Специалност












Допълнителна квалификация
Тема/наименование на квалификационната програма и курс
Период и място на провеждане

Получени дипломи, сертификати и удостоверения















Забележка. Тук се посочват квалификационни програми и курсове, които не са съпроводени с придобиване на образователно-квалификационна степен.


Компютърни умения
Посочете кои софтуерни продукти ползвате.
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

Чужди езици
Посочете Вашата самооценка за степента на писмено и говоримо владеене на съответния чужд език, като използвате 5-степенната скала, при която "5" е най-високата степен. Ако притежавате сертификати и удостоверения за подготовка по съответния език, отбележете ги в последната колона.
Чужди езици
Писмено
Говоримо
Дипломи, сертификати,
удостоверения












ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ
Посочете всички организации, в които сте работили, като започнете с последната, в която работите или сте били на работа. Посочват се и трудови ангажименти, като свободна професия и самонает.
Организации, 
в които сте работили
Период
Наименование на заеманите длъжности
Основни дейности и отговорности













































































Прилагам  следните документи:
	.........................................

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

.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
	.........................................
.........................................
………………………………………

Подпис:                                                       Дата: 






Приложение №2







ДЕКЛАРАЦИЯ


Долуподписаният, ………………………………………………………………………., 

ЕГН ……………………….


Декларирам,че

 
	Не съм осъждан за умишлено престъпление.


	Не съм лишаван от правото да заема длъжността за която кандидатствам.


Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от НК.




Дата: …………………………… г.
Брацигово


				        Декларатор: ...........................................................
 /                                                                /


















Приложение №3






УДОСТОВЕРЕНИЕ


Настоящето се издава на Основание Решение на ОбС, за да удостовери, че: 

…………………………………………………………..………………………………., 

ЕГН ……………………….,  лично /чрез пълномощник 


Подаде документи за участието си в конкурс за длъжността Управител на „Инфрастрой”ЕООД, град Брацигово. 
Документите са в запечатан плик и са регистрирани с вх.№ 

……………………………………


				Приел документите: ...........................................................
 /                                                                /
























Приложение №4






ДЕКЛАРАЦИЯ


Долуподписаният, ………………………………………………………………………., 

ЕГН ……………………….


Декларирам,че

 
Поисках и ми бяха предоставени копия от следните документи, необходими ми във връзка с участие в конкурса за Управител на Инфрастрой ЕООД:
	Копия на финансовите отчети –ОПР,,Баланс, ПП, СК за 3 последователни финансови години









Дата: …………………………… г.
Брацигово


				        Декларатор: ...........................................................
 /                                                                /



