
Приложение към Заповед № 155/28.01.2020 г. 

 

АВТОБИОГРАФИЯ 

на 

/посочват се трите имена по лична карта/ 

 

Роден/а на дата и месторождение /да се посочва включително и в коя област и община 

е понастоящем/. ЕГН, гражданство /българско, двойно, друго/: постоянен и настоящ адрес, 

както и на какви други адреси и кога е живял; телефони за връзка: мобилен, домашен, 

служебен: имейл за контакт в конкурсната процедура. 

Образование: 

- основно – къде и кога е завършено: 

- средно – къде и кога е завършено: 

- висше – къде и кога е завършено, образователно-квалификационна степен; 

- завършени курсове /езикови, професионални, компютърно обучение и т. н./: 

- нива на владеене на чужди езици по общоевропейска езикова рамка. 

Наборна военна служба /ако е отбил такава/: 

- от кога до кога е служил; къде е служил: на каква длъжност; причини за 

уволнението изтичане на срока на службата, по болест и т. н./. 

Трудова дейност: 

- последователно се изброяват: къде. в какъв период и на каква длъжност е 

работил/а/ преди и понастоящем; 

- за всеки отделен случаи на работа се посочва причината за напускане /по собствено 

желание, съкращение, закриване, по дисциплинарен ред и др./; 

- ако към момента кандидатът  е безработен се посочва регистриран ли е в 

съответното Териториално поделение на „Агенция но заетостта“, съответното териториално 

„Бюро по труда“: 

- професионален опит в конкретни сфери на правото: 

- по-съществени проекти/задачи/дейности/участия на кандидата в сферата на 

правото: 

- отличия и награди, дисциплинарни наказания, служебни атестации: 

- други умения, интереси, хобита, допълнителни активности: 

Баща на кандидата: 
- три имена по лична карта: месторождение, дата на раждане; ЕГН; гражданство; 

адрес постоянен и настоящ; образование къде и кога е завършено/; трудова дейност 

къде. в какъв период и на каква длъжност е работил преди и понастоящем. 

Майка на кандидата - както за бащата. 

Брат/сестра/ на кандидата - както за бащата. 

Съпруг/а/ на кандидата - както за бащата. 

Деца на кандидата - три имена; дата на раждане; месторождение; ЕГН; с какво се 

занимава. 

В случай на предишни бракове на кандидата, се посочват данни за бивши 

съпрузи – както за бащата. 

Автобиографията се написва собственоръчно със син или черен химикал. 

 

Дата 

град         ПОДПИС:_____________ 

      /име и фамилия/ 

 

Забележка: кандидатът може да добавя в автобиографията си и друга 

информация, освен посочената по-горе, вкл. да прилага документи 


