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ОБЯВА 

 
Регионална дирекция „Гранична полиция” – Елхово при Главна дирекция „Гранична полиция” 
– МВР, обявява процедура за заемане на 2 (две) вакантни длъжности за лица, работещи по 
трудово правоотношение (ЛРТП), както следва: 

 
РГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ“ – ЕЛХОВО 
СЕКТОР „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА“ 

- ОБЩ РАБОТНИК -  1  вакантна длъжност 

- ОБЩ РАБОТНИК /ГПУ - Елхово/ -  1  вакантна длъжност 
 
I. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжностите: 
1. Да са пълнолетни. 
2. Да имат само българско гражданство. 
3. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от 

реабилитацията. 
4. Да не са привлечени като обвиняеми или да не са подсъдими за умишлено 

престъпление от общ характер. 
5. Да са клинично здрави и да са годни по медицински показатели за работа в МВР. 
6. Минимално образование – средно;  
7. Минимален професионален стаж – не се изисква. 

 
II. Основни длъжностни задължения: 

- извършва товаро-разтоварни дейности, свързани с приемане и предаване на 
суровини, материали и др.; 

- пренася, сортира и подрежда инструменти, материали и друго имущество в 
складове и обекти под контрола на прекия си ръководител; 

- работи по поддържане хигиената в звеното, към което са предадени; 
- спазва вътрешния ред, служебната, трудовата и технологична дисциплина, 

охрана на труда, правилата за техниката на безопасност при извършване на товаро-
разтоварни работи, работи с особено внимание с взривоопасни, отровни и пожароопасни 
материали; 

- използва по предназначение и опазва предоставените му лични предпазни средства - 
дрехи и инструменти; 

- предлага мероприятия за подобряване на работата по товаро-разтоварните 
дейности с цел увеличаване производителността на труда и опазване на имуществото; 

- спазва стриктно изискванията за противопожарна защита; 
- да спазва техническите и технологични правила; 
- да работи само с изправни съоръжения, машини, уредби, апарати и др., като спазва 

съответните инструкции за експлоатацията им; 
- спазва правилата за безопасни и здравословни условия на труд съгласно проведените 

инструктажи; 
- спазва трудовата дисциплина, установения ред и изискванията на нормативните 

актове по безопасността, хигиената на труда и противопожарната охрана; 
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- носи отговорност за собствената си безопасност, както и за тази на лицата, които 
могат да пострадат от неговите действия или бездействия; 

- при констатиране на неизправност да сигнализира на прекия ръководител; 
- не извършва несвойствен работа без разрешение на прекия ръководител, която може 

да доведе до злополука; 
- спазва правилата на Кодекса за поведение на служителите в държавната 

администрация; 
- да познава законовите и подзаконови нормативни актове регламентиращи дейността 

на МВР в касаещия го обем; 
  - изпълнява и други задачи, възложени от ръководството в рамките на притежаваната 

квалификация и компетентност. 
 
III. Основно трудово възнаграждение за длъжностите: в размер от 650 лева до 774 

лева. Върху заплатата за длъжност се начислява и добавка за работа в МВР в размер на 5 %, с 
което се формира основната заплата. 

 
IV. Документи за кандидатстване: 
1. Заявление (по образец). 
2. Анкетна карта (по образец). 
3. Автобиография (по образец). 
4. Ксерокопие на лична карта. 
5. Копие на диплома за завършено средно образование  
6. Удостоверяващ документ, че кандидата не е привлечен като обвиняем или подсъдим 

за умишлено престъпление от общ характер (от Окръжна или Районна прокуратура). 
7. Медицинско свидетелство за работа (издадено от личния лекар). 
8. Декларация по чл. 6, т. 1, б. „а“ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент 

и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на 
Директива 95/46/EО. (по образец). 

9. Декларация, че кандидатът притежава само българско гражданство (по образец). 
10. Ксерокопие от трудова (служебна, осигурителна) книжка или друг документ, 

удостоверяващ трудовия (служебния, осигурителния) стаж. 
11. Удостоверение от психо-диспансер. 

 Документите по т. IV посочени като образци се предоставят на кандидата от сектор 
“Човешки ресурси” при РДГП – Елхово. 
 
 V. РЕД и СРОКОВЕ за кандидатстване: 
 1. Срок за подаване на заявленията и необходимите документи – до 20.01.2021г., 
включително. 

 2. Документите се подават лично от кандидата в сектор “Човешки ресурси” към РДГП - 
Елхово при ГДГП- МВР (гр. Елхово, ул. „Морава“ № 1, всеки работен ден от 09:00 ч. до 11:30 
ч. и от 13:30 ч. до 16:30 ч., тел. 0478/81411 и 46702, 46773, 46731)  

3. Не се приемат документи след срока по т. V.1. 
 
VІ. Процедура по подбор и назначаване: 
1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на 

тези, които отговарят на изискванията. 
2. Провеждане на интервю за оценка на професионалните мотивация и познания с 

допуснатите кандидати и класиране. 
За всяка определена дата от етапите на процедурата, кандидатите ще бъдат уведомявани 

своевременно, чрез изнасяне на протоколи на информационните табла пред ГПУ и РДГП. 
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За допълнителна информация: сектор “Човешки ресурси” в РДГП-Елхово, тел. за връзка 
0478/81-411, вътрешен 46 702, 46 773 и 46731. 

 
 

ДИРЕКТОР НА 
РДГП-ЕЛХОВО 
КОМИСАР: 
  Деян Моллов 
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Изготвил: ……….. 

Началник на сектор “ЧР” 

Детелина Караиванова 

04.01.2021г. 

Отп: в 1 екз. 

Екз. № 1-Д-119 


