ПРОТОКОЛ №1
Днес, 14.12.2018 г. се проведе заседание на членовете на конкурсната
комисия, назначена със Заповед № З-487 от 12.12.2018 г. на председателя на
Държавната комисия по сигурността на информацията /ДКСИ/. На заседанието
присъстваха всички членове на комисията.
На основание чл. 20 от Наредбата за провеждане на конкурсите за
държавни служители (НПКДС) комисията разгледа постъпилите заявления и
документи за обявената длъжност „Старши експерт” в отдел „Управление на
собствеността” в дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на
собствеността” при Държавната комисия по сигурността на информацията и
взе следните решения:
I. За длъжността „Старши експерт” в отдел „Управление на
собствеността” в дирекция „Финансово-стопански дейности и управление
на собствеността” при Държавната комисия по сигурността на
информацията:
1. Изискваните документи от кандидатите за длъжността, съгласно
обявата са:
- заявление за участие в конкурс съгласно Приложение № 2 към
Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
(НПКДС);
- декларация по чл. 17, ал. 2 от НПКДС;
- декларация по чл. 7, ал. 1, т. 6 от ЗДСл, че кандидатът отговаря на
изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 4 и 7 от ЗЗКИ;
- копия от документи за придобита образователно-квалификационна
степен /документите, издадени в чужбина, следва да бъдат признати
по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на
придобито висше образование и завършени периоди на обучение в
чуждестранни висши училища, приета с Постановление № 168 на
Министерския съвет от 2000 г., обн. ДВ, бр. 69 от 2000 г./
- копия от документи, удостоверяващи продължителността и областта
на професионалния опит и/или придобития ранг (копия от трудова
книжка и/или служебна книжка);
- копия от други документи, свързани с допълнителните изисквания за
заемането на длъжността, по преценка на кандидата.
2. Минималните и специфичните изисквания, посочени в обявата по чл. 13,
ал. 1 от НПКДС, на които трябва да отговарят кандидатите, за да бъдат допуснати
до конкурса са: образователно-квалификационна степен – „бакалавър”;
професионална област – Стопански и технически и науки;
минимален ранг – Четвърти младши, професионален опит – 2 (две) години в
областта на управлението на държавната собственост и логистиката.
Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена

длъжностна характеристика, които са предимство за кандидатите – Работа с
компютър, ползване на чужд език.
Кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 40, ал. 1 от ЗЗКИ.
В срока на подаване на документи за участие в конкурса са постъпили заявления
от следните кандидати:
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IІ. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:
Допуска до участие в конкурса:
Веселина Софрониева Георгиева
Не допуска до участие в конкурс:
1. Теодор Юлианов Цанков – на основание чл. 20, ал. 2 от НПКДС
(представените документи не удостоверяват съответствие на
кандидата с обявените минимални изисквания за длъжността професионален опит – 2 (две) години в областта на управление на
държавната собственост и логистиката.
ІІІ. Нормативна уредба, която може да се ползва при подготовката
за теста:
-

Закон за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ);
Правилник за прилагане на ЗЗКИ;
Закон за държавния служител;
Устройствен правилник на ДКСИ и на нейната администрация;
Закон за държавната собственост;
Правилник за прилагане на Закон за държавната собственост;

Тестът за длъжността „Старши експерт” в отдел „Управление на
собствеността” в дирекция „Финансово-стопански дейности и управление
на собствеността” при ДКСИ, ще се проведе на 09.01.2019 г. (сряда) от 10:00
часа в сградата на ДКСИ в гр. София, ул. Черковна № 90.
Допуснатият кандидат следва да се яви в 09:50 часа пред входа на
ДКСИ и да представи документ за самоличност.
След посочения час за провеждане на теста кандидата няма да бъде
допуснат до залата.
За повече информация: тел.: 02/ 9333 617, 0888 813 911.
Подписи на членовете на конкурсната комисия:
1. Юлия Хубенова – председател: /п/
2. Нина Зарева – член: /п/
3. Елена Петрова – член: /п/
4. Камелия Михова – член: /п/

