Изх. № ………. / ………….. 20… г.

ДО
……………………………………………………
С ЕГН …………………………………………...
АДРЕС: …………………………………………
НА ДЛЪЖНОСТ ………………………………
В ………………………………………………….
ГР. ……………………………………………….
ИСКАНЕ
за предоставяне на информация по чл.333 от Кодекса на труда
Уважаема/Уважаеми г-жо/г-н ……………………………..,
С настоящото Ви приканвам в срок до ………… да представите информация дали
попадате в някоя от категориите на защитените лица по чл.333 от Кодекса на труда. За Ваше
улеснение прилагам Декларация, която да попълните и представите.
При условие, че имате качеството на трудоустроено лице или страдате от някоя от
болестите по Наредба № 5 на МНЗ (ДВ, бр.33 от 1987 г.), в посочения по-горе срок следва да
представите и копие на надлежни медицински документи, удостоверяващи тези факти.
Приложение:
Декларация за наличието или липсата на обстоятелства по чл.333 от КТ.
Дата:

.....................20… год.

……………………….
(име, подпис, печат)

Получих искането: ...................................
Дата: ..................., час: ………………

„ВИЖЪН КОНСУЛТ БГ” ООД
www.consult.visiongroup.bg
office@consult.visiongroup.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/ата:
...........................................................................................................................................
ЕГН: ..............................., длъжност: ………………………………..
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
/за вярното твърдение се поставя знак „Х” в съответното квадратче/
СЪМ , НЕ СЪМ  работничка или служителка, която е майка на дете до 3-годишна
възраст;
СЪМ , НЕ СЪМ  трудоустроен работник или служител;
СЪМ , НЕ СЪМ  работник или служител, боледуващ от болест, определена в наредба на
министъра на здравеопазването;
СЪМ , НЕ СЪМ  работник или служител, който е избран за представител на работниците
и служителите по реда на чл. 7, ал. 2 и чл. 7а, за времето, докато има такова качество;
СЪМ , НЕ СЪМ  работник или служител, който е избран за представител на работещите
по безопасност и здраве при работа от общото събрание или от събранието на
пълномощниците по реда на чл. 6, за времето, докато има такова качество;
СЪМ , НЕ СЪМ  работник или служител, който е член на специален орган за преговори,
на европейски работнически съвет или на представителен орган в европейско търговско или
кооперативно дружество, за времето, докато изпълнява функциите си.
СЪМ , НЕ СЪМ , към момента или през предходните 6 месеца, член на синдикално
ръководство в предприятието, на териториален, отраслов или национален ръководен изборен
синдикален орган
СЪМ , НЕ СЪМ  бременна работничка или служителка както и работничка и служителка
в напреднал етап на лечение ин-витро.
Известна ми е отговорността при попълване на неверни данни.
Дата: ..................г.
Декларатор: ………………………………..
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