
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА гр.СТАРА ЗАГОРА 

със Заповед ОП-№137/18.11.2014г. на административния ръководител-окръжен прокурор, на основание 
чл.343, ал.1 от Закона за съдебната власт и чл. 94 от Правилника за администрацията на Прокуратурата 
на Република България  (ПРБ), 

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ ДЛЪЖНОСТТА „СЛУЖИТЕЛ ПО СИГУРНОСТТА НА 
ИНФОРМАЦИЯТА” В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ГР.СТАРА ЗАГОРА 

1.Кратко описание на длъжността:  

 Следи за спазването на изискванията на Закона за защита на класифицираната 
информация (ЗЗКИ) и подзаконовите нормативни актове във връзка със защитата на 
класифицираната информация; 

  Прилага правилата относно видовете защита на класифицираната информация; 

  Разработва план за охрана на организационната единица чрез физически и технически 
средства и следи за неговото изпълнение; 

 Извършва периодични проверки на отчетността и движението на материалите и 
документите; 

 Осъществява процедурата по обикновеното проучване в рамките на организационната  
единица и води регистър на проучените лица ; 

 Следи за правилното определяне нивото на класификация на информацията; 

 Разработва план за защита на класифицираната информация при положение на война, 
военно или друго извънредно положение; 

 Организира и провежда обучението на служителите в организационната единица в 
областта на защитата на класифицираната информация. 

Минимален размер на основното трудово възнаграждение – 714 лв. 

2. Изисквания за заемане на длъжността:  

Длъжността може да се заеме от лице, което : 

 притежава само българско гражданство, пълнолетен е и  не е поставен под запрещение; 

 отговаря на изискванията на ЗЗКИ за получаване на достъп до класифицирана информация с 
ниво на класификация „Строго секретно”; 

 е съгласно да бъде проучено за надеждност за достъп до информация с ниво на класификация за 
сигурност „Строго секретно” по реда на чл.48 от ЗЗКИ и глава шеста, раздел II-ри от Правилник 
за прилагане на ЗЗКИ (ППЗЗКИ)  или притежава разрешение за достъп до класифицирана 
информация с такова ниво на класификация; 

 има завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „Магистър”; 

 притежава минимум 5 години трудов стаж ; 

 не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията ; 

 не е лишено по съответния ред от правото да заема определената длъжност ; 

 не би се оказало 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; 

 не е 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; 

 не е народен представител; 

 не заема ръководна или контролна длъжност на национално равнище в политическа партия; 

 не страда от психическо заболяване, удостоверено по съответния ред ; 

 не е придобило и упражнило право на пенсия ; 

 притежава компютърна грамотност и отлични умения за работа със софтуерните продукти 
Microsoft Word и Microsoft Excel, удостоверени със сертификат  „IT Card” за посочените 
софтуерни продукти ; 

        3. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимства на кандидатите: 



 притежаване на  професионален опит в сферата на сигурността и обществения ред 
или в органите на съдебната власт; 

 познаване на нормативната уредба в областта на защита на класифицираната 
информация ; 

 организираност, експедитивност, комуникативност; умения за работа в екип; 

4. Начин на провеждане на конкурса : 

На два етапа :  

1-ви етап : Писмен тест и събеседване 

 писмен тест с въпроси свързани с нормативната уредба в областта на сигурността: ЗЗКИ, 
ППЗЗКИ и Закон за специалните разузнавателни средства, както и въпроси свързани с 
нормативната уредба за съдебните служители в ПРБ : Етичен кодекс на съдебните 
служители, Правилник за администрацията на ПРБ и  Закон за съдебната власт ; 

 събеседване за преценка на притежаваните от кандидатите нравствени и професионални 
качества; 

         Кандидатите се  оценяват с точки по шестобалната система по отделно на теста и 
събеседването, като крайната оценка за този етап по шестобалната система е средно аритметична 
стойност на оценките от теста и събеседването. До следващия етап на конкурса се класират само 
тези кандидати, които са получили оценка най-малко 4,50 на този етап. 

2- ри етап : Извършване на проучване на лицата за надеждност за достъп до информация с ниво 

на класификация за сигурност „Строго секретно” по реда на чл.48 от ЗЗКИ и глава шеста, раздел II-
ри от ППЗЗКИ. Проучването се извършва само за лицата, които не притежават разрешение за 
достъп до информация с ниво на класификация за сигурност „Строго секретно”; 

Окончателно се класират само кандидатите, които получат или притежават разрешение за 
достъп до информация с ниво на класификация за сигурност „Строго секретно”, като се 
класират с оценките си от 1-ви етап на конкурса. 

5. Необходими документи за кандидатстване : 

 Писмено заявление за участие в процедурата за подбор и назначаване  /по образец/ ; 

 Подробна автобиография /тип CV/; 

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

 Декларация /по образец/, че кандидата не е поставен под запрещение и не е лишен от правото да 
заема определената длъжност ; 

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

 Заверено от кандидата копие на диплома за завършено образование ; 

 Заверени от кандидата копия на документи, удостоверяващи продължителността на 
професионалния опит и трудовия стаж; 

 Заверено от кандидатакопие на сертификат „IT Card” за работа с Microsoft Word и Microsoft Excel; 

 Свидетелство за съдимост за участие в конкурс по Закон за защита на класифицираната 
информация ( ЗЗКИ ); 

 Медицинско свидетелство за започване на работа; 

 Удостоверение за психично здраве, издадено от Областен диспансер по постоянен адрес; 

 Други документи, по преценка на кандидата. 

Образците на документите могат да се получат безплатно на хартиен носител в сградата 
на Съдебна палата гр.Стара Загора, бул.“Митрополит Методи Кусев”№ 33, ет.3, кабинет 
№43. Същите са достъпни в електронен вариант на интернет страницата на Окръжна 
прокуратура гр.Стара Загора в раздела „Работни места” и могат да бъдат изтеглени от 
следната връзка : образци на документи за участие в конкурса 

6. Място и срок за подаването на документи : 

http://www.prb.bg/media/filer_public/00/cf/00cf0e77-5632-42ca-893b-2b1bc0975f95/vsichki_dokumenti_-_sluzhitel_po_sigurnostta.pdf


Документи се подават само на място в Окръжна прокуратура гр.Стара Загора, бул.“Митрополит 

Методи Кусев”№ 33, ет.3, кабинет № 43, в 30-дневен срок от публикуването на настоящата обява в 
местен всекидневник  (*обявата е публикувана в броя на вестник "Старозагорски новини" от 
28.11.2014г.). Заявлението и декларациите по образец могат да се получат безплатно на хартиен 
носител на обявеното място за подаване на документите, а в електронен формат могат да бъдат 
изтеглени от интернет страницата на Окръжна прокуратура гр.Стара Загора от следната връзка : 
образци на документи за участие в конкурса 

Кандидатите подават документите лично или чрез упълномощено с нотариално заверено 
пълномощно лице, като постъпили по друг начин документи няма да бъдат разглеждани. 

7. Съобщения, свързани с процедурата ще се обявяват на входа на сградата на Съдебна 
палата гр.Стара Загора на адресбул.“Митрополит Методи Кусев”№ 33 и на интернет 
страницата на Окръжна прокуратура гр.Стара Загора  на адрес: http://prb.bg/opsz/bg/ в 
раздела „Работни места”.  

Допълнителна информация може да се получи на телефони: (042) 696999 

 

http://www.prb.bg/media/filer_public/00/cf/00cf0e77-5632-42ca-893b-2b1bc0975f95/vsichki_dokumenti_-_sluzhitel_po_sigurnostta.pdf

