ЗАПОВЕД
НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА
21.05.2018 г.
№ З-190
гр. София
________________________________________________________________
ОТНОСНО: Провеждане на конкурс за назначаване на държавна служба
в дирекция “Специална куриерска служба” при ДКСИ
На основание чл. 10а от Закона за защита на класифицираната
информация и чл. 7, ал. 1, т. 7 и т. 11 от Устройствения правилник на ДКСИ и
на нейната администрация, във връзка с чл. 156, ал. 1 от ЗМВР, чл. 2, ал. 1 и чл.
5, ал. 1 от Наредба № 8121з-344/25.07.2014 г. за назначаване на държавна
служба в МВР,
З А П О В Я Д В А М:
I. Да се проведе конкурс за назначаване на държавна служба в дирекция
“Специална куриерска служба” за 1 (една) вакантна младши изпълнителска
длъжност, за която не се изисква задължителна първоначална професионална
подготовка, както следва:
- „Сътрудник по охраната - старши сътрудник по охраната, той и
водач на автомобил” в Куриерски пункт – Варна на Куриерски сектор –
Варна към отдел „Териториален” – 1 (една) вакантна длъжност.
II. На основание чл. 5, ал. 5 от Наредба № 8121з-344/25.07.2014 г. за
назначаване на държавна служба в МВР конкурсната процедура да се проведе
за лица, работещи по трудово правоотношение в ДКСИ.
III. Кандидатите за участие в конкурса трябва да са дееспособни
физически лица, които отговарят на следните изисквания:
1. Да имат само българско гражданство;
2. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер,
независимо от реабилитацията;
3. Да не са привлечени като обвиняем или да не са подсъдими за
умишлено престъпление от общ характер;
4. Специфични изисквания:
4.1. Да имат завършено средно образование;

4.2. Да отговарят на
минималните изисквания за психологична
пригодност определени в Специализираната методика за психологично
изследване на кандидатите за назначаване на длъжност в дирекция
„Специална куриерска служба” на ДКСИ.
4.3. Да отговарят на медицинските изисквания за работа в МВР, съгласно
Наредба 8121з-345/25.07.2014 г.;
4.4. Да притежават свидетелство за управление на МПС – категория „В”;
4.5. Да имат или да получат разрешение за достъп до класифицирана
информация с ниво, съответстващо на изискването за заемане на длъжността.
IV. Необходими документи, които следва да бъдат представени от
кандидатите за участие в конкурса и срок за подаването им:
1. Заявление за участие в конкурс по образец;
2. Копие от лична карта;
3. Копие от свидетелство за правоуправление на МПС;
4. Нотариално заверено копие от диплома за завършено средно
образование (при издадена диплома от чуждестранно учебно заведение удостоверение за признато образование);
5. Декларация, че кандидатът:
- има само българско гражданство;
- не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер независимо
от реабилитацията;
- не е привлечен като обвиняем и не е подсъдим за умишлено
престъпление от общ характер;
- декларация по чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни
(ЗЗЛД);
6. Копие от разрешение за достъп да класифицирана информация.
7. Други документи, имащи отношение към конкурса.
8. 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
публикуване на обявлението за конкурса в един централен ежедневник.
9. Не се приемат документи, след срока посочен по т. 8.
10. В срока на подаване на документите за участие в конкурса, кандидатите
се явяват пред експертната лекарска комисия за медицинско освидетелстване,
съгласно Наредба 8121з-345/25.07.2014 г.;
В същия срок експертната лекарска комисия да изпрати по служебен път
медицинските свидетелства на кандидатите в ДЧРУМД на ДКСИ, ул. Черковна
№ 90.
V. Конкурсни етапи:

1. Психологично изследване в две части:
1.1. Тестово изследване с тест за интелигентност, личностни въпросници и
други психодиагностични методи;
1.2. Психодиагностично интервю.
Кандидатите, покрили минималните изисквания за длъжността, установени
в тестовото изследване се явяват на психодиагностично интервю.
Кандидатите, непокрили минималните изисквания за длъжността,
установени в тестовото изследване не преминават елиминаторния праг на етапа
и не се явяват на психодиагностичното интервю.
2. Заключително интервю.
VI. Определям състав на конкурсната комисия, както следва:
Председател: Юлия Хубенова – главен секретар на ДКСИ;
Заместник-председател: старши комисар Евгений Аврамов – директор на
дирекция „Специална куриерска служба”;
Членове: 1. Тотко Тотев – ВНД началник на отдел „Териториален;
2. Румяна Велева – главен експерт в ДЧРУМД;
3. Алекос Йосифидис – главен експерт в ИП – МВР;
Технически секретар: Елена Петрова – главен експерт в
ДЧРУМД.
VII. Срок за провеждане - до 3 (три) месеца от датата на публикуване на
обявлението за конкурса.
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” № 11А и на Куриерски
сектор – Варна, гр. Варна, бул. „Приморски” № 45.
Изпълнението на настоящата заповед възлагам на главния секретар на
ДКСИ.
Копие от заповедта да се връчи на директора на дирекция “Човешки
ресурси и учебно-методическа дейност”, на главния секретар на ДКСИ и на
членовете на конкурсната комисия за изпълнение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКСИ: /П/
БОРИС ДИМИТРОВ

