
ДО 
АДМИНИСТРАТИВНИЯ  
РЪКОВОДИТЕЛ- 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 
РАЙОНЕН СЪД 
ГР. МОНТАНА 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 
 
 

От………………………………………………………………. 
/трите имена/ 

………………………………………………………………….. 
/точен адрес/ 

ЕГН………………………телефон за връзка………………… 
 
 
Относно: Участие в конкурс 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
 

Моля да бъда допуснат/а/ до участие в конкурс за 1 брой вакантна 
длъжност «Съдебен секретар» при Районен съд Монтана. 
 
Към заявлението прилагам следните документи: 
 
1. ........................................................................................................................... 
2. ........................................................................................................................... 
3. ........................................................................................................................... 
4............................................................................................................................. 
5. ........................................................................................................................... 
6. .......................................................................................................................... 
7. .......................................................................................................................... 
8. .......................................................................................................................... 
 
 
 
 
………………… год. 
гр. Монтана                                                                 С уважение:…………… 
 
 
 



 
 

ДО 
АДМИНИСТРАТИВНИЯ  
РЪКОВОДИТЕЛ- 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 
РАЙОНЕН СЪД 
ГР. МОНТАНА 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 
 
 

От………………………………………………………………. 
/трите имена/ 

………………………………………………………………….. 
/точен адрес/ 

ЕГН………………………телефон за връзка………………… 
 
 
Относно: Участие в конкурс 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
 

Моля да бъда допуснат/а/ до участие в конкурс за 1 брой вакантна 
длъжност «Съдебен деловодител» при Районен съд Монтана. 
 
Към заявлението прилагам следните документи: 
 
1. ........................................................................................................................... 
2. ........................................................................................................................... 
3. ........................................................................................................................... 
4............................................................................................................................. 
5. ........................................................................................................................... 
6. .......................................................................................................................... 
7. .......................................................................................................................... 
8. .......................................................................................................................... 
 
 
 
 
………………… год. 
гр. Монтана                                                                 С уважение:…………… 
 



 
 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

по чл. 136, ал. 2, т. 1 от Правилника за администрацията в съдилищата 
 
 
 
Долуподписаният........………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………
……. 
 
 

Д Е К Л А Р И Р А М , ЧЕ: 
 
 
 

- съм пълнолетен български гражданин; 
- не съм поставен/а под запрещение; 
- не съм осъждан/а за умишлено престъпление от общ характер на 
лишаване от свобода; 
- не съм лишен/а от правото да заема определена длъжност. 
 
 
 
 
 
………………… год.                                                      Декларатор: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 

по чл. 136, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 132 от Правилника за 
администрацията в съдилищата и чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда 
 
 
Долуподписаният ..……………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………
……. 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 
 

 
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или 
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по 
права 
линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен 
включително 
или по сватовство до четвърта степен включително; 
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 
търговско 
дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, 
прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на 
управление или контрол на търговско дружество или кооперация. 
3. Не съм народен представител; 
4. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в 
политическа партия. 
 
 
 
………………… год.                                                      Декларатор: 


