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ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ТЕХНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ“ 

 
 

ОБЯВА КОНКУРС  
ЗА ЕКСПЕРТНА ДЛЪЖНОСТ 

I. Държавна агенция „Технически операции“ (ДАТО), гр. София, ул. 6-
ти септември № 29 На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния 
служител и заповед № РД 30-723/18.02.2021 г. на председателя на ДАТО 
обявява конкурс за следната длъжност: 

1. Старши вътрешен одитор в Звено за вътрешен одит - 1 (една) 
щатна бройка. 

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните 
актове, за заемане на длъжността:  

- образование: висше, минимална образователно-квалификационна 
степен „бакалавър“; професионално направление – право, икономика, 
финанси, счетоводство и контрол, на област „Социални, стопански и правни 
науки“ от Класификатора на областите на висше образование и 
професионалните направления;  

- професионален опит – минимум 2 години в областта на контрола, 
вътрешния или външния одит; 

- да има или да получи разрешение за достъп до класифицирана 
информация по Закона за защита на класифицираната информация до ниво 
„Строго секретно“. 

2. Допълнителна квалификация – придобит сертификат „Вътрешен 
одитор в публичния сектор“, издаден от министъра на финансите или  
валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор в 
съответствие изискванията на чл. 19, ал. 2 от ЗВОПС и компютърна 
грамотност. 

3. Кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 40, ал. 1 от ЗЗКИ.  
4. Размер на основната заплата за длъжността от 1100.00 лв. 

 5. Информация за длъжността: Чрез изпълнението на одитните 
ангажименти за даване на увереност и консултиране подпомага 
организацията за постигане на целите ѝ. Идентифицира и оценява рисковете 
в организацията. Оценява адекватността и ефективността на системите за 
финансово управление и контрол по отношение на идентифицирането, 
оценяването и управлението на риска от ръководството на организацията, 
съответствието със законодателството, вътрешните актове и договорите, 
надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната 
информация.  
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ІІ. Начинът за провеждане на конкурса е тест и интервю.  
 Кандидатите преминават през полифизиографско изследване, като 
метод за проверка на определена съвкупност от качества, определящи 
лоялността и интегритета им, което няма елиминаторен характер. 
 
 ІІІ. Необходими документи, които следва да бъдат представени от 
кандидатите за участие в конкурса са:  

1. Заявление за участие в конкурс по образец;  
2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС по образец;  
3. Декларация по чл. 7, ал. 1, т. 6 от ЗДСл, че кандидатът отговаря на 

изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 4 и т. 7 от ЗЗКИ по образец;  
4. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна 

степен (при издадена диплома от чуждестранно учебно заведение - 
удостоверение за признато образование и номера, под който документът е 
регистриран в Националния център за информация и документация); 

5. Копие от придобит сертификат „Вътрешен одитор в публичния 
сектор“, издаден от министъра на финансите или копие от валиден 
международно признат сертификат за вътрешен одитор в съответствие 
изискванията на чл. 19, ал. 2 от ЗВОПС; 

6. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на 
професионалния опит на кандидатите. 

 
ІV. Документите следва да бъдат подадени лично от всеки кандидат 

или чрез пълномощник (изисква се предоставяне на оригинално нотариално 
заверено пълномощно) в сградата на Държавна агенция „Технически 
операции”, гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 30, в 10-дневен срок от 
публикуване на обявлението за конкурса в регистъра по чл. 61, ал. 1 от 
Закона за администрацията, един портал за търсене на работа и интернет 
страницата на ДАТО, всеки работен ден в интервала между 15:00 и 17:00 
часа. 

 
V. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват 

на информационното табло, намиращо се в сградата на ДАТО - гр. София, ул. 
„Ген. Йосиф В. Гурко” № 30, както и на електронния адрес на ДАТО. 

Допълнителна информация: тел: 02/982 3546. 


