АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД
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РЕГИСТРАТУРА тел.: 02/ 421 72 22; ДОСЪДЕБНО ДЕЛОВОДСТВО тел.: 02/ 421 74 41,
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ОБЯВЛЕНИЕ
На основание чл.130 и следващи от Правилника за администрация в
съдилищата и Решения на ВСС по Протоколи № № 12/12.03.2015 г. т. 66 и
10/06.03.2014 г. доп. т. 8 търси да назначи съдебен служител на длъжността
„чистач“ при условията на чл.67 ал.1 т.1 от Кодекса на труда – 1 щатна бройка.
1. Кратко описание на длъжността: поддържа чистотата и хигиената в

съдебната сграда и в прилежащия район; извършва почистване на работните
помещения, както и на общите части на сградата .
2. Изисквания за заемане на длъжността:
- образование: средно
- трудов стаж: не се изисква
- да отговаря на изискванията на чл. 131 от Правилника за администрация в
съдилищата и чл.107а ал.1 от Кодекса на труда.
3. Необходими документи за кандидатстване:
- писмено заявление (свободен текст);
- автобиография – тип СV;
- декларация (по образец) че е пълнолетен български гражданин, не е
поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ
характер, не е лишен от право да заема определена длъжност;
- декларация (по образец) за липсата на обстоятелствата по чл.107а ал.1 от
КТ;
- копия от документи, удостоверяващи придобита образователноквалификационна степен и допълнителна квалификация;
- копия от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж,
ако има такъв;
- удостоверение, че няма образувани и несвършени наказателни дела;
- свидетелство за съдимост за работа в съдебната система;
- медицинско свидетелство.
4. Трудово възнаграждение: от 385,00 лева до 428,00 лева.
Документи се подават в АСпНС, гр. София, п.к. 1505, ул. „Черковна“ № 90 –
Регистратура.
С кандидатите ще се проведе събеседване, след уведомяване.

