Приложение № 1 към Заповед № З-81/13.12.2021г.
на главния инспектор на Инспектората към ВСС
Вх. № …………………….
Дата: ……………………..
ДО
ИНСПЕКТОРАТА КЪМ
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ЗАЯВЛЕНИЕ
от …………………………………………………………………………….. ЕГН ……………………
/име, презиме и фамилия/

адрес за кореспонденция: …………………………………..…………………………………………..
телефон за връзка /GSM ………………………………………………………………………………..
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР НА ИВСС,
Желая да участвам в обявения конкурс за назначаване на длъжността
……………………………………………………………………………………………………………
/посочва се точното наименование на длъжността, за която се кандидатства/

обявен със Заповед № …………………………………………… на главния инспектор на ИВСС
/посочва се номерът на заповедта на главния инспектор на ИВСС за обявяване на конкурса/

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Към заявлението прилагам:
1. Автобиография, подписана от кандидата;
2. Копие от диплома за завършено висше образование по специалността „Право“;
3. Копие от удостоверение за юридическа правоспособност;
4. Свидетелство за съдимост, издадено за участие в конкурс по Закона за съдебната власт,
съдържащо данни за всички предходни осъждания, включително и тези, за които е
настъпила реабилитация, както и за осъждания по чл. 78а от Наказателния кодекс;
5. Удостоверение от НСлС, че срещу кандидата няма образувани наказателни производства
за престъпления от общ характер;
6. Копие от трудова, служебна и/или осигурителна книжка, образец УП 3 за осигурителен
(трудов) стаж;
7. Декларация, че кандидатът е пълнолетен български гражданство, не е поставен под
запрещение и не е лишен от право да заема определена длъжност;
8. Декларация за съгласие за извършване на проверка по реда на Закона за достъп и
разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към
Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия – за
кандидатите, родени преди 16 юли 1973 г.;
9. Медицинско свидетелство, ако кандидатът е прекъснал работа повече от три месеца;
10. Документ, удостоверяващ компютърна грамотност;
11. Други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към
професионалните или нравствените му качества.

……………………..

ПОДПИС:

/дата/

1

