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ОБЯВЯВА 

ПОДБОР ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО 

 

За длъжността ''помощник-инспектор'' - 1 работно място към Изпълнителна 

агенция ''Главна инспекция по труда'', по Проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и 

иновации в ИА ГИТ” с място на работа Дирекция "Инспекция по труда" със седалище 

Перник, гр. Перник, пл. "Кракра" № 1, Синдикален дом, ет. 6 

Срокът за подаване на документи е до 22.03.2022 г., включително 

Кандидатите могат да подадат своите документи на посочения адрес, всеки работен ден 

от 9.00 до 17.00 часа или по пощата с препоръчано писмо. 

При подаване на документи по пощата кандидатът следва да осигури изпращането на 

документите така, че да обезпечи тяхното пристигане преди крайния срок за предаването 

им. Получени след крайния срок за подаване документи не се разглеждат. 

Подборът ще се осъществи по документи и интервю.  

С подбрания кандидат ще бъде сключен срочен трудов договор със срок до приключване 

на Проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ” и с основно месечно 

възнаграждение в размер на 900 лв., като възнагражденията на служителите се финансират 

изцяло от Проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ”. 

Минимални изисквания: 

- Степен на завършено образование: висше - бакалавър; 

- Професионален опит: не се изисква; 

- Компютърна грамотност: работа с MS Office (Word, Excel) и Internet. 

 Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите: 

- Работа с база данни. 

Информация за длъжността: 

 Приемане и обработване на заявления за регистриране на трудови договори за 

краткотрайна сезонна селскостопанска работа. 

 Подпомагане на дейността на инспекторите чрез набиране и обработване на 

информация, регистриране на преписки и административно обслужване 

Необходими документи за кандидатстване: 

- Заявление за участие в подбора – по образец; 

- Копие на документи за придобита образователно-квалификационна степен; 

- Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния 

опит(при наличие на такъв); 

- Декларация за липса на обстоятелствата, които биха се оказали пречка за 

назначаване, на основание чл. 107а, ал. 1 от КТ – по образец; 

- Автобиография(CV) – европейски формат. 

 

Документите по образец можете да получите на място от ИА ГИТ или да ги изтеглите от 

сайта на ИА ГИТ http://gli.government.bg/bg/taxonomy/term/387 или от сайта на проекта 

http://innovation.gli.government.bg/dejnost-10/ 

http://www.eufunds.bg/
http://gli.government.bg/bg/taxonomy/term/387
http://innovation.gli.government.bg/dejnost-10/
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Списъкът на допуснатите и недопуснатите до подбора кандидати и други съобщения във 

връзка с подбора, ще се обявяват на информационното табло във фоайето на Дирекция 

"Инспекция по труда" със седалище Перник,  както и на следните интернет адреси:  

1. http://gli.government.bg/bg/taxonomy/term/387 

2. http://innovation.gli.government.bg/dejnost-10/ 
Списъкът на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати ще бъде 

обявен на 23.03.2022 г. Интервютата с допуснатите кандидати ще се проведат на 

29.03.2022 г. от 10:00 часа на адреса на Дирекция "Инспекция по труда" – със 

седалище Перник.  

 Телефони за допълнителна информация: 02/8101 715 
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