ПРОЕКТ!
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № І-3 от 13.11.2015 г. за
специфичните изисквания, условията и реда за постъпване на държавна служба в Държавна
агенция „Национална сигурност” (Обн., ДВ, бр. 90 от 20.11.2015 г.)
§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Със заповедта за обявяване на конкурса по ал. 1 от вакантните длъжности могат да
бъдат определяни длъжности за провеждане на конкурс за служители на ДАНС по чл. 43, ал.
1, т. 2 и т. 3 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност” (ЗДАНС).”
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 2. В чл. 5, ал. 1 думите „от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”
(ЗДАНС)” се заменят със „ЗДАНС”.
§ 3. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
а) В основния текст след думите „анкетна карта” се поставя тире и се добавя „част І”.
б) В т. 8 думите „документ, удостоверяващ разрешения достъп до класифицирана
информация до изискващото се ниво на сигурност или” се заличават.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Образците на заявление, на анкетна карта – част І и на документи по ал. 1, т. 4, 7 и
8 се публикуват на интернет страницата на ДАНС.”
3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.
§ 4. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея след думите „за която кандидатства” се добавя
„и номера на заповедта, с която е обявен конкурсът”.
2. Създава се ал. 2:
„(2) В един конкурс се допуска участие само за една длъжност.”
§ 5. В чл. 13 т. 1 се отменя.
§ 6. В чл. 14, ал. 1 след думите „по чл. 53, ал. 1 ЗДАНС” се поставя запетая, а думите „ и
на специфичните изисквания за постъпване на държавна служба в ДАНС по чл. 5, ал. 1, т. 1,
2, 6 и 7” се заменят със „специфичните изисквания за постъпване на държавна служба в
ДАНС по чл. 5, ал. 1, т. 1 и 2 и на допълнителните изисквания по чл. 5, ал. 2.”
§ 7. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) Преди провеждането на етапа по ал. 1, т. 3 кандидатите попълват анкетна карта –
част ІІ по образец, предоставен от САДЧР.”
2. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея след думите „т. 1 - 3” се добавя „и 6 и ал. 2”.
3. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно ал. 6 и 7.
§ 8. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 4 думите „ал. 1, т. 3 и 5” се заменят с „ал. 1, т. 3 и 5 - 7”.
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2. В ал. 3 думите „със заключението по чл. 7, ал. 1, резултата по чл. 8 и констативния
протокол по ал. 2” се заменят със „с документите, установяващи обстоятелствата по ал. 1”.
§ 9. В чл. 28, ал. 1 думите „ал. 1, т. 3 и 5” се заменят с „ал. 1, т. 3 и 5 - 7”.
§ 10. В чл. 34 се създава ал. 3:
„(3) Комисията обявява резултатите от етапа „Заключително интервю” и кандидатите,
преминали елиминаторния праг.”
§ 11. В чл. 35, ал. 1 думите „т. 4-6” и запетаята пред тях се заличават.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 12. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
„НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ”:
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ
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ДОКЛАД:
С промените в Закона за Държавна агенция „Национална сигурност” от м.

февруари 2015 г. се предвиди провеждането на конкурс за постъпване на държавна служба в
Агенцията.

Условията и редът за провеждане на конкурса се уреждат в Наредба № І-3 от

13.11.2015 г. на председателя на Държавна агенция „Национална сигурност”.

Визираната наредба е обнародвана в „Държавен вестник”, бр. 90 от 2015 г. и е в

сила от 1 януари 2016 г.

Изготвеният проект на нормативен акт предвижда промени в Наредба № І-3 от

13.11.2015 г., с които да бъдат отстранени непълноти в правната уредба на процедурата за

провеждане на конкурс за постъпване на държавна служба в Държавна агенция „Национална
сигурност”.

С предложените промени се цели, на първо място, да бъде създадена възможност

в заповедта за обявяване на конкурс за постъпване на държавна служба в Държавна агенция

„Национална сигурност”, да бъдат определени вакантни длъжности, за които могат да
кандидатстват само служители на Агенцията по чл. 43, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за Държавна
агенция „Национална сигурност”.

На следващо място, предвижданите промени целят уреждане на ограничението в

един конкурс да се допуска участие само за една длъжност.

Предлага се и прецизиране на текстовете на Наредбата, включително и относно

изискваните документи за участие в конкурс за постъпване на държавна служба в ДАНС.
Предвижда се кандидатите да попълват анкетна карта от две части – част І и част ІІ, по

образец. Част І се публикува на интернет страницата на Агенцията, а Част ІІ се предоставя на
кандидатите от страна на специализирана административна дирекция „Човешки ресурси”.

Предвижда се и въвеждането на елиминаторен праг на изпита за установяване

нивото на специфични знания и/или умения, както и на етапа „Заключително интервю”.
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