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                                                                                                                             ДО  
Вх. №........./.....................                                          Г-Н АХТЕР ВЕЛИЕВ 

                            КМЕТ НА ОБЩИНА ЗАВЕТ 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

за включване в дейностите по проект BG05M9OP001-2.010-0328 „Развитие на социалното 

предприемачество в община Завет“ 

 
от 

....................................................................................................................................................... 
(име, презиме, фамилия) 

 
УВАЖАЕМИ Г-Н ВЕЛИЕВ, 
 
Бих желал /а да участвам в:  
Дейност 2 - Провеждане на мотивационно обучение и предоставяне на психологическа  
подкрепа на лица от уязвимите групи за включване в заетост; 
Дейност 3 - Социална и професионална интеграция на представители на уязвимите групи;  
Дейност 4 - Провеждане на професионални обучения за повишаване на професионалната 
квалификация по професия „Работник в озеленяването” и „Помощник в строителството“; 
Дейност 5 – Осигуряване на заетост по професия: 
 

  „Помощник в строителството“ 

  „Работник в озеленяването” 

 
по проект № BG05M9OP001-2.010-0328 

наименование: „Развитие на социалното предприемачество в община Завет“ 

 
Съгласен/на съм личните ми данни да бъдат използвани за целите на договора – при 
отчетността и оценката на финансирания проект. 
 

Адрес: (ул., №, бл., вх., ет., 
ап., град/село, община) 
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Телефон:  
 

ЕГН 
 

Група инвалидност  
(процент нарушена 
работоспособност) 

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

(Съгласно документ от ТЕЛК или НЕЛК) 

Образование  
Завършен ...........  клас                     Основно  

Средно                                          Висше  

Придобита квалификация  
 

Работник в озеленяването  

Помощник в строителството  

Няма   

 
 
Прилагам копия на следните документи (описват се приложените към заявлението документи 
за кандидатстване съгласно обявата): 
 
1.................................................................. 
2.................................................................. 
3.................................................................. 

 
 

гр. Завет                               ........................................................... 

дата: …………                   ........................................................... 
            (име, фамилия и подпис) 


