
 

 
Входящ N........................... 

Дата:........................................ 

УАЙ ЕС ПИ Джоб Солюшън 
/ Youth and Student Programmes – YSP / 

София – 1756, кв. Дървеница, бл.50 офис 5 

Варна – 9010, кв. Васил Левски, ул.Петър Райчев 22

        /попълва се от  YSP/         
        
 

ЗАЯВКА 
 

за подписване на договор за посредническа дейност по наемане на работа в чужбина за 2016/2017г. 
 

 
От...................................................................................................................................................., ЕГН.......................................................... 

                                                                                           (три имена) 

 

Адрес………………………..………………………………………………………………………………………………………...........…..….......... 
/постоянен адрес по лична карта/ 

дом.тел:........../............................... , моб.тел:............................................., e-mail:................................................................................... 
                                                                                                                                                                                                                                                                 да се попълни четливо 

С  настоящето  заявявам  интереса  си за участие в програма за работа в чужбина. Заявявам, че съм наясно, че 

регистрирането ми, интервюто и информацията, която ще получа са безплатни, и че не плащам за работната позиция. Желая 

да ми бъде дадена необходимата  информация за  условията   и   реда   за   записването и работата в чужбина. Давам  своето 

изрично съгласие по смисъла на §1,т.13 от Закона за защита на личните данни, личните ми данни да бъдат обработвани от 

УАЙ ЕС ПИ Джоб Солюшън, в това число да бъдат предоставяни на трети лица – административни органи, банки, финансови 

институции,  самолетни  компании  и  други  в  България  или  в  чужбина,  с  оглед  участието  ми  в  горепосочената   програма, 

пътуването ми в страната и в чужбина и изпълнението на сключените от мен договори. Съгласявам се да получавам информация 

по телефон или и-мейл.  

 

*  Желая да замина от ............................................................................. до .......................................................................................... 
                                                                                       най-ранна дата за заминаване най-късна дата, до ко ято мо же да останете на работа в чужбина 
 

*  В програма за работа в чужбина  

 не съм кандидатствал до сега  кандидатствах по програмата, но не заминах 

 участвал съм:.................../............................................................................../................................................................................. 
                                             брой участ ия                                      име н а работодател и година                                                              фирма в България, чрез която сте заминал 

 

*  Участвал съм и очаквам покана от :......................................................... от .................../....................до..................../................ 

                                                                                                                               име на работодател/ферма/ начална дата крайна дата 

*  Заявявам, че : съм осъждан не съм осъждан     

*  Имате ли медицински проблеми ?      НЕ  : ДА  ......................................................................................................................               

(При неупоменаване или скриване на заболявания  УАЙ ЕС ПИ Джоб Солюшън не носи отговорност за евентуално провалено заминаване !!!  )      
ако ДА, пояснете !

 

 

*  Притежавам шофьорска книжка :     категории : ..........................................................;   за мотокар :    
     

    Ако имате C или D категория, притежавате ли свидетелство за професионална компетентност?      да       не 

 

*  Владея английски език ? ДА      НЕ Ако ДА на какво ниво?   слабо    средно    добро    много добро     отлично 

   /Владеенето на английски език не е необходимо и задължително условие за заминаване !!!/             
/почертай или загради/

 

  *  Заявявам интерес за работа в :        земеделски ферми               пакетажни цехове               складове и  логистични центрове  

*  От къде научихте за нас ? ( приятели,познати,интернет,плакати,лифлети,презентации и др.) ........................................................ 

*  Посочвам следното лице за връзка след евентуалното ми заминаване(майка, баща и др.): 

    Име........................................................................................... - ................................... моб.тел............................................................. 

                  
/майка,баща и т.н/ 

* Уведомен съм и съм съгласен желаната от мен информация да ми бъде предоставена първоначално при събеседване 

за провеждането, на което поемам задължението да бъда на посоченото място и дата от УАЙ ЕС ПИ Джоб Солюшън.  

 

Заявявам, че посочените лични данни са верни и нося лична отговорност за представянето на неверни данни ! 
 

 
Заявител:............................................................ 

/подпис/ 


