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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 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е 
 

 

 

Със заповед №РД30-168/11.01.2023 г. на председателя на Държавна 

агенция „Технически операции“ е обявен конкурс за преминаване в по-

висока по вид длъжност за 1 (една) вакантна длъжност ДИРЕКТОР НА 

ДИРЕКЦИЯ, с месторабота гр.Варна,  

 

I. 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 „магистър” по смисъла чл. 42, ал. 1, т. 2 от 

Закона за висшето образование; 

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

конкурса да имат не по-малко от 7 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”; 

5.  Да притежават компютърна грамотност; 

  6. 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; 

   7. 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;  

   8. Да не са временно отстранени от длъжност. 

ІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ за кандидатстване и срок за 

подаването им: 



2 

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

публикуване на обявлението за конкурс на интернет страницата на ДАТО, 

кандидатите, които отговарят на изискванията и желаят да участват в 

конкурса, подават заявление по образец до председателя на конкурсната 

комисия за участие в конкурсната процедура. 

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

длъжността, за която кандидатства, и притежаваното ниво на достъп до 

класифицирана информация, като в един конкурс се допуска участие само 

за една длъжност. 

3. Заявленията по т. 1 се регистрират в деловодството по месторабота 

и се изпращат по служебен ред на ДЧР. 

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

ІІІ. ЕТАПИ на провеждане на конкурсната процедура: 
 

1. Проверка на нивото на специфични знания чрез писмена 

разработка. 

2. Структурирано интервю. 

Етапите на конкурса да се провеждат съгласно Методика за 

специфичните изисквания, условията и реда за постъпване на държавна 

служба на длъжности по чл. 19е, ал. 1, т. 1 от ЗСРС и за преминаване в по-

висока по вид длъжност в Държавна агенция „Технически операции“ с изх. 

№ 29-1/01.02.2021 г. 

При провеждане на конкурс за преминаване от изпълнителска в 

ръководна длъжност се провежда полифизиографско изследване, съгласно 

„Специализирана методика за провеждане на полифизиографски 

изследвания в Държавна агенция „Технически операции“. 

Полифизиографското изследване няма елиминаторен характер. 
 

ІV. СРОК за провеждане на конкурсната процедура - конкурсната 

процедура ще се проведе в срок до 5 (пет) месеца от обявяването на 

конкурса. 

 

Образец на заявление за участие в конкурса може да бъде свален от 

интернет страницата на ДАТО. 

 

Телефон за допълнителна информация: 02/982 48 07 и 02/982 18 09. 

 


