
МОЛБА ЗА РАБОТА 
                   от дата: ............................................... г. 
От: ............................................................................................................................... (име, презиме, фамилия), предпочитам да ме наричат: ............................. (кратко,прякор) 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТА  

 
Местожителство: гр./с. ……………………… . . ; Адрес: ………………………………………….......................... 
Телефон: ……………………………………….. .; E-mail: …………………………………………............................ 
Месторождение: гр./с. ……………........ ; Гражданство: …………………......... (българско, чуждестранно) 

Дата Раждане: ........................... ЕГН: . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Семейно Положение:    женен(омъжена)/    разведен/ 
     неженен/     на семейни начала ;  
Деца    да/    не ;  Брой: 1 , 2 , повече; Възраст:  ............... 

РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА КАНДИДАТА  

В кои дни и часове от седмицата можете да бъдете на разположение за работа? 
       ПОНЕДЕЛНИК   ВТОРНИК         СРЯДА        ЧЕТВЪРТЪК        ПЕТЪК             СЪБОТА        НЕДЕЛЯ 
От-до .....................       .....................      .....................      .....................      .....................      .....................    ....................       
 
Ще имате ли нужда от специална/конкретна отпуска през тази календарна година (следващите 12 м)? 
   Да/   Не  При отговор ДА, посочете дати и причини: ........................................................................................ 
(може да включите учебната си програма, планирани ваканции, спортни прояви и др.) 
За колко време мислите, че ще имате възможност да работите за нас, ако ви наемем? 
За сезона поне от Август до Март     Да/    Не  ;  За постоянно    Да/    Не  ;   До дата: ................................. ;  

Като пълнолетен бил ли сте някога съден: Да/Не 
При отговор Да, посочете накратко причината и 
изходът от делото: ................................................................. 
..................................................................................................... 
..................................................................................................... 
Имате ли премината военна служба:    Да/    Не 
Студент:     Да/   Не;  Под каква форма на обучение:  
     Редовно/    Дистанционно/   Задочно 
Мога да Започна:     Веднага /  В срок от …...…. дни 

ИНТЕРЕС КЪМ РАБОТА УМЕНИЯ 

Посочете позициите за които кандидатствате като започнете от най- предпочитаната: 
В Администрация, в отдел:        Търговски                         Счетоводство                   Логистика         
                                                           Конструктивно – Технологичен                             Каквато и да е 
В Производство, в звено:             Заготовки Метал             Заваръчно                        Бояджийно                        
    Заготовки Дървообр.               Тапицерия                        Монтаж и експед.           Каквато и да е 
Друго (моля, пояснете): ...................................................................................................................................................... 
Шофьорска Книжка:      Да/      Не  .….... Категория (представя се копие от документа за квалиф-ята) 
Хоби/та: ................................................................................................................................................................................. 
Притежавате ли умения, които ви правят подходящ кандидат? Ако Да, моля пояснете: 
................................................................................................................................................................................................... 
Защо се интересувате от работа в нашата фирма И каква е основната причина да си търсите нова 
работа? ................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
Какво е минималното заплащане, под което не бихте започнал работа (без данъци): …..…... Лв./Месец  
До какво заплащане бихте желали да стигнете след обучителния период (без данъци) : .…... Лв./Месец 

Компютърни Умения:  Личен Компютър:       Да/    Не 

Умение:  .................................. , Опит: ........... години 
Ниво:        Отл./      Мн Добро/      Добро/      Средно 
Умение:  .................................. , Опит: ........... години 
Ниво:        Отл./      Мн Добро/      Добро/      Средно 
 
Езикови Умения:  
Език:  .................................. , Опит: ........... години 
Ниво:        Отл./      Мн Добро/      Добро/      Средно 
Език:  .................................. , Опит: ........... години 
Ниво:        Отл./      Мн Добро/      Добро/      Средно 
 
Други Умения (моля, опишете): 
.................................................................................................... 

ВРЪЗКА С РАБОТАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТАТА 

Ако имате работодател в момента, можем ли да се свържем с него? :      Да/      Не   
Някога бил ли сте уволняван?    Да/     Не  Някога бил ли сте помолен да напуснете работа?    Да/     Не  
Работили ли сте някога за фирма КАН Учтехспорт България ООД и марката Мебели КАН?    Да/     Не 
Подавали ли сте молба за работа или автобиография в тази фирма? :      Да/      Не  Кога? ........................ г 
Познавате ли някой във фирма КАН Учтехспорт България ООД и ако Да, моля посочете: ........................ 
................................................................................................................................................................................................... 

По какъв начин /от къде чухте за нас? 
Уеб Сайт, Вестник ...................................................... (име) 
Радио,Телевизия ......................................................... (име) 
Служител/Работник ................................................. (име) 
Познат  .......................................................................... (име) 
Друго ........................................................................................ 



ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ: Моля, прочетете внимателно: Избройте работните позиции като започнете от настоящата (ако имате), най- скорошната, 
предходната и т.н., като попълвате всички полета! Посочената информация ще бъде проверена! Желателно е да включите всяко работно място с или без 
договор, вписано или не в трудова книжка, работа на доброволни начала и всичко каквото прецените като опит! 

Период 
От/ До 

Работодател: Фирма, дружество; Адрес, Телефон; 
Име на Управител, Пряк ръководител 

Длъжност, ниво и основни 
задължения:  

Заплащане (посочете стартово и 

последното получено месечно) 
Причини за напускане:(посочете 

поне 1 и дали все още работите) 

От: Фирма, дружество: Длъжност: 
Задължения: 

Начално:  

До: Адрес, Телефон:   
Име на Управител, Пряк ръководител: 

Крайно:  

     
От: Фирма, дружество: Длъжност: 

Задължения: 
Начално:  

До: Адрес, Телефон:   
Име на Управител, Пряк ръководител: 

Крайно:  

     
От: Фирма, дружество: Длъжност: 

Задължения: 
Начално:  

До: Адрес, Телефон:   
Име на Управител, Пряк ръководител: 

Крайно:  

     
От: Фирма, дружество: Длъжност: 

Задължения: 
Начално:  

До: Адрес, Телефон:   
Име на Управител, Пряк ръководител: 

Крайно:  

Място за свободен коментар: 

ОБРАЗОВАНИЕ : Избройте учебните заведения като започнете от настоящото (ако имате), най- скорошното, предходното и т.н., като попълвате всички 

полета! Посочената информация може да бъде проверена! Желателно е да включите всяко учебно заведение и допълнителен курс като опит. 

Период Учебно заведение- Вид, Име; Адрес;  Специалност, Ниво:  Основни Предмети: Средна оценка по предмета: 
От: Учебно заведение: Специалност:   

До: Адрес:   Ниво:   
     
От: Учебно заведение: Специалност:   

До: Адрес:   Ниво:   
     
От: Учебно заведение: Специалност:   

До: Адрес:   Ниво:   

Място за свободен коментар: 

В СЛУЧАЙ НА ЗЛОПОЛУКА, МОЛЯ ОСТАВЕТЕ КОНТАКТИ НА ДОВЕРЕНИТЕ ЛИЦА С КОИТО ДА МОЖЕМ ДА СЕ СВЪРЖЕМ: 

При злополука или нещастен случай можете да се свържете с:  
.................................................................................... (име и фамилия), на телефон: .............................................................. Адрес: ...................................................................или с: 
.................................................................................... (име и фамилия), на телефон: .............................................................. Адрес: ................................................................... 
 
Съгласно закона за личните данни, попълнените в анкетата са лични и се предоставят доброволно от лицето, което попълва този документ, удостоверено с подпис. Всяка посочена информация може да 
бъде считана за предимство и да бъде използвана в работата на кандидата. Невярна и подвеждаща информация са наказуеми и могат да доведат до нищожност на настоящия документ и произтичащите 
от него действия или бездействия. С подписа си оторизирам дружеството, изброените училища и организации с права да потвърдят истинността на написаното. Готов съм да премина физически, 
медицински и други практически тестове и проверки, удостоверяващи психическото и физическото ми състояние и възможност за работа като декларирам, че нямам решение от ТЕЛК, Съд и други 
институции които не ми позволяват да работя посочените длъжности в посочените от вас граници- време, норми и др. В случай, че одобрите молбата ми, ще се считам за длъжен да спазвам фирмените 
правила, да се запозная с тях при подписване на договора ми и да не разпространявам под никаква форма нито една фирмена, служебна или търговска тайна. Разбирам напълно, че в условия на 
променяща се пазарна среда е нормално вътрешния трудов ред, наредбите и заповедите да бъдат променяни без моите задължителни: знание, съгласие, одобрение; също така съм наясно, че молбата си 
за работа подавам доброволно и по мое желание и само двустранно правоотношенията могат да бъдат одобрени или преустановени. 

 
Дата: ........................                 Подпис: .......................................... 

с. Кукорево                  Име: ............................................. 


