
ДО  

АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ НА 

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА 

гр.СТАРА ЗАГОРА 
 
 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

от ................................................................................................................................ 
(име, презиме, фамилия ЕГН) 

................................................................................................................................ 
(местоживеене, област, населено място, община) 

................................................................................................................................ 
(бул., ул., ж.к. No, бл., вх., ап., тел.за връзка) 

................................................................................................................................ 
(лична карта No ..., издаден от ..., дата, година) 

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ,  
 

С настоящото заявление заявявам, че желая да участвам в обявения със Заповед ОП-

№137/18.11.2014 г. на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр.Стара 

Загора, конкурс за заемане на длъжността „Служител по сигурността на информацията” в 

Окръжна прокуратура гр.Стара Загора. 
 

Представям следните документи: 

1. Подробна автобиография /тип CV/; 

2. Декларация /по образец/, че кандидата притежава само българско гражданство ; 

3. Декларация /по образец/, че кандидата не е поставен под запрещение и не е лишен от 

правото да заема определената длъжност ; 

4. Декларация /по образец/ за липса на обстоятелства по чл. 107а, ал.1 от Кодекса на 

труда ; 

5. Заверено от кандидата копие на диплома за завършено образование ; 

6. Заверени от кандидата копия на документи, удостоверяващи продължителността на 

професионалния опит и трудовия стаж; 

7. Заверено от кандидата копие на сертификат „IT Card” за работа с Microsoft Word и 

Microsoft Excel; 

8. Свидетелство за съдимост за участие в конкурс по Закон за защита на 

класифицираната информация ( ЗЗКИ ); 

9. Медицинско свидетелство за започване на работа; 

10. Удостоверение за психично здраве, издадено от Областен диспансер по постоянен 

адрес; 

11. ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

12. ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
 

Запознат съм с условията за провеждане на конкурса и с настоящето заявление 

давам писменото си съгласие за проучването ми за надеждност за достъп до 

информация с ниво на класификация за сигурност „Строго секретно” по реда на чл.48 от 

Закона за защита на класифицирана информация (ЗЗКИ) и глава шеста, раздел II-ри от 

Правилника за прилагане на ЗЗКИ.  
 

 

.....................        С уважение: . . . . . . . . . . . .  

(дата, година)           /................................./ 



 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за притежаването на само български гражданство 

 

Долуподписаният/ата ……………………………………………………… 

…………………………………………… с ЕГН …………………………….,  

Във връзка с кандидатстването ми за участие в конкурс за заемане на 

длъжността „Служител по сигурността на информацията” в Окръжна 

прокуратура гр.Стара Загора, обявен със Заповед ОП-№137/18.11.2014 г. на 

административния ръководител на Окръжна прокуратура гр.Стара Загора, 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че притежавам БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО И НЕ 

СЪМ ГРАЖДАНИН НА ДРУГА ДЪРЖАВА. 
 

Известна ми е наказателната отговорност за неверни данни по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

 

Дата:  .............      Декларатор: ........................... 

                  /                               / 
         (две имена и подпис) 

 

 

 

 
 



 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за обстоятелства съобразно изискванията за съдебни служители в 

Прокуратурата на Република България по чл. 91, ал.1, т.3, т.4 и т.5 от 

Правилника за администрацията на Прокуратурата на Република България 

 

Долуподписаният/ата ……………………………………………………… 

…………………………………………………… с ЕГН …………………………….,  

Във връзка с кандидатстването ми за участие в конкурс за заемане на 

длъжността „Служител по сигурността на информацията” в Окръжна 

прокуратура гр.Стара Загора, обявен със Заповед ОП-№137/18.11.2014 г. на 

административния ръководител на Окръжна прокуратура гр.Стара Загора, 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че не съм поставен/а под запрещение, не съм осъждан/а 

за умишлено престъпление от общ характер и не съм лишен/а по съответния ред 

от правото да заемам длъжност, свързана със защита на класифицирана 

информация. 
 

Известна ми е наказателната отговорност за неверни данни по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

 

Дата:  .............      Декларатор: ........................... 

                  /                               / 
         (две имена и подпис) 



 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за липса на обстоятелства по чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда 

 

Долуподписаният/ата ……………………………………………… 

………………………………………с ЕГН ……………………………… 

Във връзка с кандидатстването ми за участие в конкурс за заемане на 

длъжността „Служител по сигурността на информацията” в Окръжна 

прокуратура гр.Стара Загора, обявен със Заповед ОП-№137/18.11.2014 г. на 

административния ръководител на Окръжна прокуратура гр.Стара Загора, 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

1. При заемане на длъжността „Служител по сигурността на 

информацията” в Окръжна прокуратура гр.Стара Загора, не бих се оказал в 

йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с 

което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без ограничения, 

по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до 

четвърта степен включително; 

2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 

търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски 

представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на 

орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация; 

3. Не съм народен представител; 

4. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в 

политическа партия. 

 

Известна ми е наказателната отговорност за неверни данни по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

Дата:  .............      Декларатор: ........................... 

                  /                               / 
         (две имена и подпис) 

 
 


