
Приложение № 2

 Стр 1 от 1URI 834

Рег. № /

ДО 

ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА
ГРАД

 ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ  
за промяна в обстоятелствата

От
(име и фамилия)

Рег.  № От Дирекция „Бюро по труда”

УВЕДОМЯВАМ, че са настъпили изменения в декларираните от мен обстоятелства, изразяващи се в: (Моля, посочете промяната)

смяна на фамилия смяна на документ за 
самоличност

промяна на данни за контакт телефонен номер Е-поща

смяна на адрес постоянен настоящ

започване на работа:

по трудов/ служебен договор

по граждански договор

без договор

Дата на постъпване:

Работодател:

търсене/ започване на работа в 
държава–член на ЕС
друго:

ЖЕЛАЯ регистрацията ми в дирекция “Бюро по труда“ да бъде прехвърлена към ДБТ
ЖЕЛАЯ регистрацията ми в дирекция “Бюро по труда” да бъде прекратена, считано от:
ЖЕЛАЯ регистрацията ми в дирекция “Бюро по труда” да бъде възстановена, считано от:

Причина: Прилагам:

Потвърждавам верността на горната декларация и претенциите ми да ползвам, полагащите ми се права по реда на Закона за насърчаване на заетостта.

Дата: Подпис

Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 28.04.2023 г.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите 

действия по нейната обработка, заплащане и доставка 
(генерира се автоматично при избор на дата)
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