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Техническа помощ за регистрация и достъп до електронните услуги на ИА ГИТ 

  

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ предоставя следните електронни услуги: 

1. Отчитане на данни за положения извънреден труд от работодател. 
2. Уведомяване за откриване на строителна площадка и въвеждане на данни от информационната 

табела. 
3. Преглед на регистър на издадените разпореждания за прекратяване на трудовия договор или за отказ 

за прекратяването. 
4. Преглед на подадени декларации по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд. 
5. Подаване на информация за случаите, в които работниците или служителите са дали съгласие да 

работят повече от 48 часа седмично. 
6. Подаване на информация за броя работници и служители, полагащи нощен труд, нощни часове, както 

и за предприетите мерки за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. 
 

За да имате достъп до електронните услуги, предоставяни от ИА ГИТ, е необходима предварителна 
регистрация при нас. Това става чрез подаване на „Заявление за регистрация за ползване на електронни услуги“, 

което може да изтеглите и от секция Административно обслужване/Формуляри. То се подава в Дирекция 
„Инспекция по труда“ по седалище и адрес на управление на фирмата, а ако притежавате електронен подпис 
имате възможност да подпишете заявлението и да го изпратите по електронна поща на съответната Дирекция. 

 

 В рамките на до 7 календарни дни служител на Инспекция по труда ще създаде Вашия профил. 
Информация за достъпа ще Ви бъде изпратена на посочения от Вас електронен адрес. След това е 

http://www.gli.government.bg/upload/docs/2018-10/Zavka_za_registraci_____nova_blanka.doc
http://www.gli.government.bg/page.php?c=66
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необходимо ръчно да активирате потребителския си профил в портала за електронни услуги на ИА ГИТ 

секция „Електронни услуги“. 

 

 

 Като следваща стъпка е необходимо натискане на бутон „Активиране“. 

 

 

https://public.gli.government.bg/git_public
https://public.gli.government.bg/GIT_Public/User/LogOn?returnUrl=https%3A%2F%2Fpublic.gli.government.bg%2FGIT_Public%2FEService%2FServiceIndex
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 На следващия екран в поле „Електронна поща“ се попълва заявената във формуляра, както и 
потребителското име. 

 

 Необходимо е натискане на бутона „Потвърди“, след което на посочения адрес за електронна поща  ще 
се получи връзка с адрес за въвеждане на парола. След като се въведе парола, ще може да се влезе в 
портала за електронни услуги, меню „Електронни услуги“ с потребителското име и парола, като е нужно 
да се въведе и кодът за сигурност, който се вижда на изображението. 

 

 След натискане на бутона „Потвърди“ ще се видят електронните услуги, до които имате достъп: 

 


