ЗАПОВЕД
НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА
18.10.2018 г.
№ З-417
гр. София
________________________________________________________________
ОТНОСНО: Обявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид
длъжност в дирекция “Специална куриерска служба”
________________________________________________________________
На основание чл. 10а от Закона за защита на класифицираната
информация и чл. 7, ал. 1, т. 11 от Устройствения правилник на ДКСИ и на
нейната администрация, във връзка с чл. 163, ал. 1 от ЗМВР, вр. с чл. 2 от
Наредба № 8121з-406/14.04.2015 г. за условията и реда за провеждане на
конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните
служители в МВР,
З А П О В Я Д В А М:
I. Обявявам конкурс в дирекция “Специална куриерска служба” за
преминаване от младши изпълнителски в изпълнителски длъжности, за които
не се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както
следва:
ОТДЕЛ „ЦЕНТРАЛЕН”
СЕКТОР „МАРШРУТИ”
КУРИЕРСКИ ПУНКТ- СОФИЯ
- СПЕЦИАЛИСТ VI- III степен - 2 (две) вакантни длъжности;
II. ОПРЕДЕЛЯМ минимални и специфични изисквания към
кандидатите, както следва:
1. Да са държавни служители по чл. 10а от ЗЗКИ и към датата на
обявяване на конкурса да заемат младши изпълнителски длъжности в ДКСИ;
2. Да имат придобита минимална образователно-квалификационна
степен на висшето образование „бакалавър” по смисъла на чл.42, ал. 1, т. 1
б.”б” от Закона за висшето образование;
3. Към датата на обявяване на конкурса да имат не по-малко от 3 (три)

години професионален стаж на младши изпълнителски длъжности;
4. Да имат или да получат разрешение за достъп до класифицирана
информация с ниво за сигурност „Строго секретно”;
5. Да притежават свидетелство за управление на МПС – категория „В”;
6. Да отговарят на изискванията на длъжностната характеристика за
длъжността.
7. Да не са в срока на наложено дисциплинарно наказание по член 197,
алинея 1, точка 4 или точка 5 от ЗМВР, който не е изтекъл към крайната дата
за подаване на заявленията за участие в конкурса;
8. Срещу тях да няма образувано дисциплинарно производство по реда на
чл. 207, ал. 1 от ЗМВР към крайната дата за подаване на заявленията за
участие в конкурса;
9. Да не са временно отстранени от длъжност.
III. Необходими документи за участие в конкурса:
1. Заявление до председателя на конкурсната комисия (по образец);
2. Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование
(при издадена диплома от чуждестранно учебно заведение - удостоверение за
признато образование);
3. Копие от разрешение за достъп до класифицирана информация или
съгласие (по образец) за проучване по смисъла на чл. 43 от ЗЗКИ;
4. Копие от свидетелство за правоуправление на МПС и контролен талон
към него;
5. Кадрова справка за професионалния стаж, получени отличия и награди и
наложени дисциплинарни наказания, изготвена от ДЧРУМД;
6. Други документи (удостоверения, сертификати и други), имащи
отношение към конкурса.
IV. Документите следва да бъдат подадени лично от всеки кандидат или
чрез пълномощник в деловодството на ДКСИ в гр. София, ул. Черковна № 90
от 10:00 часа до 12:00 часа и от 14:00 часа до 16:00 часа, в 10-дневен срок след
публикуването на заповедта на електронната страница на ДКСИ и поставянето
й на информационните табла на дирекция „Специална куриерска служба”.
До участие в конкурса не се допускат кандидати подали заявление след
срока по т. IV.
V. Конкурсната процедура да се проведе в следния ред:
1. Проверка на професионалните знания на кандидатите чрез писмена
разработка в рамките на 180 минути по една от следните теми:
Тема № 1: „Видове сигурност на класифицираната информация.”
Тема № 2: „Ред за изпращане, предаване, пренасяне и приемане на
материали, съдържащи класифицирана информация.”

Тема № 3: „Общи и конкретни мерки за физическа сигурност на
класифицираната информация и цел на прилагането им.”
1.1. Начин на оценяване – писмената разработка се оценява в цели числа по
петстепенна скала с най-ниска оценка 2 (две) и най-висока 6 (шест), като
окончателната оценка се определи по реда на чл. 23, ал. 4 от Наредба № 8121з406/14.04.2014 г.
1.2. Определям елиминаторен праг от получената окончателна оценка - 4
(четири);
1.3. Кандидатите, които не са преминали елиминаторния праг при
проверката на професионалните знания отпадат от по-нататъшно участие в
конкурса.
2. Психологично изследване в две части:
2.1. Тестово изследване с тест за интелигентност, личностни въпросници и
други психодиагностични методи;
2.2. Психодиагностично интервю.
Психологичното изследване се провежда от Института по психология –
МВР.
Кандидатите, покрили минималните изисквания за длъжността, установени
в тестовото изследване се явяват на психодиагностично интервю.
Кандидатите, не покрили минималните изисквания за длъжността,
установени в тестовото изследване не преминават елиминаторния праг на етапа
и не се явяват на психодиагностичното интервю.
Резултатите от психологичното изследване нямат елиминаторен характер.
3. Провеждане на структурирано интервю в съответствие с Методиката за
провеждане и оценка на структурирано интервю.
Кандидатите, непреминали елиминаторния праг на структурираното
интервю, определен в методиката, отпадат от по-нататъшно участие в
конкурса.
Крайната оценка да се определи като сбор от оценките от писмената
разработка и структурираното интервю.
VI. Конкурсна комисия.
Председател: Юлия Хубенова – главен секретар на ДКСИ;
Заместник-председател: Евгений Аврамов – директор на дирекция „СКС”
Членове: 1. Симеон Николаев - началник на отдел „Централен”;
2. Владимир Монев - началник на отдел „Териториален”;

3. Димитър Найденов - началник на сектор „Маршрути”
4. Румяна Велева - главен експерт в ДЧРУМД;
5. Таня Лекова - главен експерт в ИП – МВР.
Технически секретар: Любомира Владова - специалист в ДЧРУМД.
VII. Срок за провеждане на конкурса - до 2 (два) месеца от датата на
обявяването.
VIII. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса да се обявяват
на електронната страница на ДКСИ и на информационните табла на дирекция
„Специална куриерска служба”, гр.София, ул. „Париж” № 11 А.
Председателят на конкурсната комисия да създаде необходимата
организация за провеждане и приключване на конкурсната процедура в
разпоредения срок.
Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.
Копие от заповедта да се връчи на главния секретар на ДКСИ, на
директора на дирекция “Човешки ресурси и учебно-методическа дейност” и на
председателя и членовете на конкурсната комисия за сведение и изпълнение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКСИ: /П/
БОРИС ДИМИТРОВ

