
 
 

 

    ДО 
    КМЕТА НА 

    ОБЩИНА БОТЕВГРАД 
    Г-Н ИВАН ГАВАЛЮГОВ 
 

 
 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

 
 

     От _______________________________________________________, ЕГН _________________ 
(собствено, бащино, фамилно име) 

 

      _________________________________________________________________________________________________ 
(собствено, бащино, фамилно име по изплащателни ведомости) 

 

     с постоянен адрес: 

     община __________________, гр. (с.) ____________________________________ п.к. ______ 

     ул. (ж.к.) ________________________________________________________________________ 

     роден (а) на ________________________г. в гр. (с.) __________________________________ 

     тел.: __________________________________; e-mail: __________________________________ 

      
 
           УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГАВАЛЮГОВ, 

 
           Моля, да  ми  бъде  издадено удостоверение УП-2 за 3(три)  последователни 

години, считано от ___________________________ до ______________________________ 

(посочените години да бъдат за периода от 01.01.1982 г. до 31.12.1996 г.) 
 

      В посочения период съм работил (а) от ____________________ до _________________ 
                                                                                   дата месец година                  дата месец година 

      в _______________________________________________________________________________________ 
                    предприятие                              отдел                                       цех 

 

      _________________________________________________________________________________ 

      на длъжност: ___________________________________________________________________ 

      За трудовият ми стаж след 01.01.1997 г. от _________________ до _______________ 
                                                                                         дата месец година            дата месец година 

      на длъжност ____________________________________________________________________ 

      Удостоверението е необходимо да послужи пред _______________________________ 

 
      Прилагам: 1. Копие от трудова книжка 
                         2. Копие от Експертно решение на ТЕЛК 

 
 

      Дата: ______________________                         С уважение: ________________________                                                                         
        
                                                                                               / _____________________/                   
 

 

 

 



 

 

 
 

    ДО 
    КМЕТА НА 
    ОБЩИНА БОТЕВГРАД 

    Г-Н ИВАН ГАВАЛЮГОВ 
 
 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 
 

 
     От _______________________________________________________, ЕГН __________________ 

(собствено, бащино, фамилно име) 
 

      ___________________________________________________________________________________________________ 

(собствено, бащино, фамилно име по изплащателни ведомости) 

 

     с постоянен адрес: 

     община __________________, гр. (с.) ____________________________________ п.к. _______ 

     ул. (ж.к.) _________________________________________________________________________ 

     роден (а) на _______________________ г. в гр. (с.) ___________________________________ 

     тел.: ___________________________________; e-mail: __________________________________ 
 

 
           УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГАВАЛЮГОВ, 
 

           Моля,    да    ми    бъде    издадено     удостоверение     УП-3    за      периода           
      

     от ____________________ до __________________ 
                дата месец година                  дата месец година 
 

 

      В посочения период съм работил (а) в _______________________________________________ 

                                                                                

      __________________________________________________________________________________ 

                            предприятие                                  отдел                                 цех 

 

       __________________________________________________________________________________________________ 

 

      на длъжност: ____________________________________________________________________ 

      Удостоверението е необходимо да послужи пред ________________________________ 

 
      Прилагам: 1. Копие от трудова книжка 
                         2. Копие от Експертно решение на ТЕЛК 

 
 

      Дата: ______________________                         С уважение: ________________________                                                                         
        
                                                                                               / ______________________/ 

                   
 

 
 



 

 

 
 

    ДО 
    КМЕТА НА 
    ОБЩИНА БОТЕВГРАД 

    Г-Н ИВАН ГАВАЛЮГОВ 
 
 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 
 

 
     От _______________________________________________________, ЕГН ________________ 
                              (собствено, бащино, фамилно име) 

 

      постоянен адрес:  

     община __________________, гр. (с.) _________________________________ п.к. ________ 

     ул. (ж.к.) _______________________________________________________________________ 

     настоящ адрес: 

     община __________________, гр. (с.) _________________________________ п.к. ________ 

     ул. (ж.к.) _______________________________________________________________________ 

     роден (а) на _________________________  в гр. (с.) _________________________________ 

     тел.: ___________________________________; e-mail: ________________________________ 
 
 

 
           УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГАВАЛЮГОВ, 

 
      Моля, за Вашето разпореждане да ми бъде издадено от общинска  
администрация гр. Ботевград Удостоверение за установяване на трудов 

стаж на жените майки и осиновителки. 
      Ползвала съм отпуск по майчинство за периода от __________________________ 

      до _______________________. 
Декларирам, че в посочения период не съм била в трудово 
правоотношения и не съм работила. 
 

Прилагам: 
1. Копие на удостоверение за раждане 

2. Удостоверение за родствени връзки 
3. Декларация по чл. 313 от Наказателния кодекс 
4. Копие на трудова книжка 

 
      Считам, че молбата ми ще бъде удовлетворена. 

 
       
 

      Дата: ______________________                    С уважение: ________________________                                                                         
        

                                                                                          / _____________________/ 
                   
 

 
 



 
 

 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
 
 
 

        Аз долуподписаната ……………………………………………………………………...,  

ЕГН …………………………….., л.к. № ……………………………………….., издадена на 

на ………………………………… от ………………………………………………………………. 

с постоянен адрес: гр. /с./…………………………, област ……………………………….., 

ул./ж.к./ …………………………………………………………………………………………….. 

ДЕКЛАРИРАМ, че в периода в който като неработеща майка съм гледала 

своето дете до три годишна възраст, същото не е дадено за осиновяване и не е 

настанено за отглеждане в специализирана институция за деца. 

       Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 

313 от Наказателния кодекс. 

       Декларацията да послужи при изготвяне на образец за трудов стаж от 

община Ботевград. 

 

 

 

 

       

Дата: ……………………………..                     ДЕКЛАРАТОР: ……………………………. 

                                                                                          /…………………………./ 


