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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ТЕХНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ” 

1000 София, ул.”6-ти септември” № 29, тел.: +359 2 982 4971; факс: +359 2 946 1339 

 

 

 

 

З А П О В Е Д 

РД30-5408/12.10.2020 г. 

 

ОТНОСНО: Обявяване на конкурс за назначаване на държавна 

служба в Държавна агенция „Технически операции”  

 

На основание чл. 19г, ал. 1, т. 1, т. 7 и ал. 2 и чл. 19е, ал. 1, т. 1 и ал. 4 

от Закона за специалните разузнавателни средства (ЗСРС), чл. 156, ал. 1 и 

ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи, Наредба № 

8121з-344 от 25.07.2014 г. за назначаване на държавна служба в 

Министерството на вътрешните работи (обн. ДВ, бр. 64 от 5.08.2014 г., в 

сила от 5.08.2014 г., доп., бр. 10 от 6.02.2015 г., изм. и доп., бр. 33 от 

8.05.2015 г., в сила от 8.05.2015 г., бр. 61 от 5.08.2016 г., в сила от 5.08.2016 

г., бр. 25 от 24.03.2017 г., в сила от 24.03.2017 г., бр. 3 от 5.01.2018 г., изм. 

бр. 26 от 23.03.2018 г., в сила от 23.03.2018 г., изм. и доп. бр. 78 от 

21.09.2018 г., в сила от 21.09.2018 г. изм. и доп. бр. 44 от 04.06.2019 г., в 

сила от 04.06.2019 г.), Методика за процедурите и етапите за провеждане 

на конкурси за заемане на длъжности по чл. 19е, ал. 1, т. 1 от ЗСРС в 

Държавна агенция „Технически операции”.  

 

I. ОБЯВЯВАМ конкурс за назначаване на държавна служба в 

Държавна агенция „Технически операции” (ДАТО) на длъжности за които 

не се изисква първоначална професионална подготовка, както следва: 

1. Една вакантна изпълнителска длъжност АГЕНТ IV СТЕПЕН с 

месторабота в гр. София и изискване за владеене на сръбски език и 

компютърна грамотност. 

2. Една вакантна изпълнителска длъжност АГЕНТ IV СТЕПЕН с 

месторабота в гр. София и изискване за владеене на английски език и 

компютърна грамотност. 
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3. Една вакантна изпълнителска длъжност АГЕНТ IV СТЕПЕН с 

месторабота в гр. София и изискване за владеене на немски и английски 

език и компютърна грамотност. 

4. Една вакантна изпълнителска длъжност АГЕНТ IV СТЕПЕН с 

месторабота в гр. София и изискване за владеене на английски и испански 

език и компютърна грамотност. 

5. Една вакантна изпълнителска длъжност АГЕНТ IV СТЕПЕН с 

месторабота в гр. Русе и изискване за владеене на немски и английски език 

и компютърна грамотност. 

6. Една вакантна изпълнителска длъжност АГЕНТ IV СТЕПЕН с 

месторабота в гр. Стара Загора и изискване за владеене на френски и 

английски език и компютърна грамотност. 

7. Една вакантна изпълнителска длъжност АГЕНТ IV СТЕПЕН с 

месторабота в гр. Хасково и изискване за владеене на турски език и 

компютърна грамотност. 

 

II. Кандидатите за участие в конкурса трябва да са дееспособни 

физически лица, които отговарят на следните изисквания: 

 1. Общи изисквания: 

 1.1.  Да имат само българско гражданство; 

1.2. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, 

независимо от реабилитацията; 

1.3. Да не са привлечени като обвиняеми или не са подсъдими за 

умишлено престъпление от общ характер. 

2. Специфични изисквания: 

2.1. Да притежават, както следва: 

- минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър” по 

чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за висшето образование. 

2.2. Да отговарят на минималните изисквания за психологическа 

пригодност за назначаване на държавна служба в ДАТО, определени 

съгласно специализираната методика за психологическо изследване на 

кандидатите за ДАТО; 

2.3. Да отговарят на медицинските изисквания за назначаване на 

държавна служба в ДАТО, съгласно Наредба № 8121з-345 от 25 юли 2014 

г. за определяне на медицинските изисквания за работа в Министерството 

на вътрешните работи; 
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2.4. Да имат или да получат разрешение за достъп до класифицирана 

информация по Закона за защита на класифицираната информация до 

ниво:  

-  За длъжностите по точки I.1. – I.4.  „Строго секретно“; 

-  За длъжностите по точки I.5. – I.7. „Секретно“. 

2.5. Да владеят: 

- За длъжността по точка I.1. – сръбски език; 

- За длъжността по точка I.2. – английски език; 

- За длъжността по точка I.3. – немски и английски език; 

- За длъжността по точка I.4. – английски и испански език; 

- За длъжността по точка I.5. – немски и английски език; 

- За длъжността по точка I.6. – френски и английски език; 

- За длъжността по точка I.7. – турски език; 

2.6. Да притежават компютърна грамотност. 

2.7. Да познават принципите, целите и задачите на ДАТО; 

Устройствения правилник на Държавна агенция „Технически операции”; 

Закона за специалните разузнавателни средства; Закона за защита на 

класифицираната информация и Правилника за прилагане на ЗЗКИ; 

 

ІІІ. Необходими документи за кандидатстване и срок за подаването 

им: 

1. В 14 (четиринадесет)-дневен срок, считано от деня следващ датата 

на публикуване на обявлението на интернет страницата на ДАТО, 

кандидатите, които отговарят на общите и специфични изисквания, могат 

да подадат следните документи за участие в конкурса: 

1.1. Заявление за участие в конкурса (по образец), в което се посочва 

длъжността и структурата, за която се кандидатства, като в един конкурс 

се допуска участие само за една длъжност; 

1.2. Анкетна карта (по образец); 

1.3. Копие на лична карта (при подаване на документите се представя 

и оригинал за сверяване); 

1.4. Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше 

образование и приложението към нея (при издадена диплома от 

чуждестранно висше училище – удостоверение за признато образование, 

като се посочва номерът, под който документът е регистриран в 

Националния център за информация и документация); 

1.5. Декларация, че кандидатът:  

- има само българско гражданство (по образец); 
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- не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер 

независимо от реабилитацията (по образец); 

- не е привлечен като обвиняем и не е подсъдим за умишлено 

престъпление от общ характер (по образец). 

1.6. Декларация във връзка с изискванията на регламент (ЕС) 

2016/679 на ЕП и на Съвета от 27.04.2016 г.; 

1.7. Съгласие за проучване по ЗЗКИ или копие на валидно 

разрешение за достъп до класифицирана информация; 

1.8. Документ, удостоверяващ притежаването на компютърна 

грамотност. 

1.9. Други документи (удостоверения, сертификати и др.), съобразно 

обявените изисквания на конкурса. 

Забележка – Образците на документите и медицинското 

направление за явяване пред експертна лекарска комисия в Медицински 

институт на МВР се предоставят на място, всеки работен ден от 15.00 ч. до 

17.00 ч. 

2. Място за подаване на документите: Държавна агенция 

„Технически операции”, адрес: гр. София, ул. „ген. Йосиф В. Гурко” №30, 

всеки работен ден от 15:00 ч. до 17:00 ч. Телефон за допълнителна 

информация: 02/982 48 07  и 02/982 27 09. 

3. Не се приемат документи, подадени след срока по раздел III, т. 1. 

4. В срока за подаване на документите за конкурса, кандидатите се 

явяват пред експертна лекарска комисия в Медицински институт на МВР 

за удостоверяване годността им по медицински показатели за държавна 

служба в ДАТО. Лицата се явяват за медицинско освидетелстване със 

следните документи: 

- писмо-направление, издадено от дирекция "Човешки ресурси"; 

- лична карта; 

- лична амбулаторна карта; 

- удостоверение, издадено от Центъра за психично здраве по 

местоживеене, че лицето не страда от психично заболяване и не се води на 

диспансерен отчет;  

- документ за платена такса за издаване на медицинско свидетелство 

съгласно ценоразписа на МИ - МВР. 

В срока за подаване на документите за конкурса, експертната 

лекарска комисия изпраща по служебен път медицинските свидетелства на 

кандидатите до дирекция „Човешки ресурси” в ДАТО. 
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ІV. До участие в конкурса се допускат лица, които са подали в срок 

необходимите документи и отговарят на условията на конкурса. 

 

V. Конкурсната процедура да се проведе при следните етапи: 

1. Писмен и устен изпит по чужд език; 

2. Проверка нивото на специфични знания на кандидатите – чрез 

решаване на тест по въпроси, свързани с устройството и функционирането 

на Държавна агенция „Технически операции”, както и въпроси, свързани с 

професионалната област на длъжността в рамките на 60 минути по 

изтеглен един от предложени три варианта. Тестът съдържа 30 затворени 

въпроса с един възможен верен отговор, като за всеки верен отговор се 

дава по 1 (една) точка. За успешно издържал теста се счита кандидатът, 

получил минимален брой 20 (двадесет) точки; 

3. Психологическо изследване; 

4. Заключително интервю. 

 

VІ. Психологическото изследване ще се проведе, съгласно 

„Специализирана методика за провеждане на психологически изследвания 

на кандидати за постъпване на държавна служба в ДАТО“. 

Заключителното интервю с кандидатите ще се проведе по Методиката за 

процедурите и етапите за провеждане на конкурси за заемане на 

длъжности по чл. 19е, ал. 1, т. 1 от ЗСРС в Държавна агенция „Технически 

операции”. 

 

VІІ. Срок за провеждане на конкурсната процедура – до три месеца 

от обявяването на конкурса. 

 

VІІІ. Обявлението за конкурса да се публикува в интернет 

страницата на ДАТО и един портал за търсене на работа в Интернет и да се 

постави на общодостъпно място за обявления в ДАТО. 

 

 ІХ. ОПРЕДЕЛЯМ състав на конкурсната комисия: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………………………………. 

ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………..….. 

ЧЛЕНОВЕ: …………………………………………... 

ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР: ……………………….. 
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X. Председателят на конкурсната комисия да създаде необходимата 

организация конкурсната процедура да приключи в обявения срок, като 

кандидатите бъдат своевременно уведомявани за датите, часа и мястото на 

провеждане на етапите от конкурсната процедура. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ 

„ТЕХНИЧЕСКИ  ОПЕРАЦИИ”: ……......./П/................ 

                            инж. ЦВЕТАН КИТОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


