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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ТЕХНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ” 

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

 
 

 

 

 

З А П О В Е Д 
 

 

№ РД30-32/05.01.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Обявяване на конкурс за преминаване в по-висока по 

вид длъжност на държавни служители в Държавна агенция „Технически 

операции” 
 
 

На основание чл. 163, ал. 1 от Закона за Министерството на 

вътрешните работи (ЗМВР), Наредба № 8121з-406 от 14 април 2015 г. за 

условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по 

вид длъжност на държавните служители в МВР и Методика за 

процедурите и етапите за провеждане на конкурси за заемане на 

длъжности по чл. 19е, ал. 1, т. 1 от Закона за специалните разузнавателни 

средства (ЗСРС) в Държавна агенция „Технически операции”, във връзка с 

чл. 19г, ал. 1, т. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗСРС, 
 

І. ОБЯВЯВАМ конкурс за преминаване от изпълнителска в 

ръководна длъжност за 1 (една) вакантна длъжност НАЧАЛНИК НА 

СЕКТОР с месторабота в гр. Стара Загора. 
 

II. ИЗИСКВАНИЯ към кандидатите за участие в конкурса: 
 

1. Да са държавни служители в ДАТО по член 19е, ал. 1, т. 1, от 

ЗСРС, изпълняващи служебните си задължения на изпълнителска 

длъжност; 

2. Да имат придобита минимална образователно-квалификационна 

степен на висшето образование „бакалавър” по смисъла чл. 42, ал. 1, т.1 

буква „б“ от Закона за висшето образование; 

3. Към крайната дата за подаване на заявленията за участие в 

конкурса, да имат не по-малко от 5 години професионален опит в областта 

на прилагане и осигуряване на специални разузнавателни средства (СРС), 

от които не по-малко от 3 години на изпълнителска длъжност в ДАТО или 

в други служби за сигурност и опазване на обществения ред; 

4. Да имат или да получат разрешение за достъп до класифицирана 

информация, определено по реда на чл. 37 от ЗЗКИ до ниво „Строго 

секретно”; 
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5. Да владеят чужд език; 

6. Да притежават компютърна грамотност; 

7. Да не са с влязла в сила заповед за налагане на дисциплинарно 

наказание по чл. 197, ал. 1, т. 4 или 5 от ЗМВР и срокът на действие на 

наказанието не е изтекъл към крайната дата за подаване на заявленията за 

участие; 

8. Да няма образувано срещу тях дисциплинарно производство по 

реда на чл. 207, ал. 1 от ЗМВР към крайната дата за подаване на 

заявленията за участие;  

9. Да не са временно отстранени от длъжност. 
 

ІІІ. Необходими документи за кандидатстване и срок за подаването 

им: 

1. В 10 (десет) дневен срок, считано от деня, следващ датата на 

обявяване на заповедта на електронната страница на ДАТО, кандидатите, 

които отговарят на изискванията и желаят да участват в конкурсната 

процедура, подават документи, както следва: 

1.1. Заявление до председателя на конкурсната комисия за участие в 

конкурсната процедура, към което прилагат нотариално заверено копие на 

диплома за завършено висше образование и приложението към нея (при 

издадена диплома от чуждестранно учебно заведение – удостоверение за 

признато образование, като се посочва номерът, под който документът е 

регистриран в Националния център за информация и документация); 

1.2. Заявление до главния секретар за предоставяне на копие на 

документ, удостоверяващ разрешения достъп до класифицирана 

информация до ниво на сигурност „Строго секретно” или съгласие за 

проучване по Закона за защита на класифицираната информация. Копието 

се предоставя от ДСИ и се прилага към документите за участие в 

конкурсната процедура; 

1.3. Заявление до главния секретар за изготвяне на кадрова справка 

за професионалния стаж, включваща получени отличия и награди, 

наложени дисциплинарни наказания, образувани дисциплинарни 

производства по реда на чл. 207, ал. 1 от ЗМВР и наличие на заповед за 

временно отстраняване от длъжност. Кадровата справка се изготвя от 

дирекция „Човешки ресурси” (ДЧР) и се прилага към документите за 

участие в конкурсната процедура; 

2. В заявленията по т. 1 кандидатът посочва структурата и 

длъжността, за която кандидатства, като в един конкурс се допуска участие 

само за една длъжност;  
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3. Заявленията по т. 1 се регистрират в деловодството по месторабота 

и се изпращат по служебен ред на ДЧР и ДСИ по компетентност; 

4. Не се приемат документи, подадени след срока по т.1. 
 

ІV. Конкурсната процедура да се проведе при следните етапи: 
 

1. Проверка на професионалните знания на кандидатите чрез 

писмена разработка в рамките на 60 минути по изтеглен в деня на изпита 

вариант от предложени три. Оценяването се извършва в цели числа по 

петстепенна скала с най-ниска оценка 2 и най-висока оценка 6, като се 

прилагат единни критерии и методология за оценка, съгласно чл. 23, ал. 3, 

ал. 4 и ал. 5 от Наредба № 8121з-406 от 14 април 2015 г. за условията и 

реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид 

длъжност на държавните служители в МВР. За успешно издържал 

проверката на професионалните знания се счита кандидатът, получил 

минимална оценка 5; 

2. Структурирано интервю; 

3. Крайна оценка – сбор от оценките на писмената разработка и на 

структурираното интервю. 
 

V. Конкурсната процедура да се проведе в срок до 3 (три) месеца от 

обявяването на конкурса. 
 

VІ. Обявлението за конкурса да се публикува в интернет страницата 

на ДАТО и да се постави на общодостъпно място за обявления в Държавна 

агенция „Технически операции“.  
 

VІІ. ОПРЕДЕЛЯМ състав на конкурсната комисия: 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:…………………………………. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………….. 

ЧЛЕНОВЕ:………………………………………… 

ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР: ……………………. 

 

VІІІ. 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. 

 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ 

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

БИСЕР БОРИСОВ 
(съгл.заповед № РД30-6712/16.12.2020 г.) 


