СПИСЪК
на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за
длъжност „Експерт по мрежова и информационна сигурност, IV степен“ в отдел
„Екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност“, Дирекция „Мрежова и
информационна сигурност“,
обявен със Заповед № ЧР-К-22/22.04.2021 г.
I. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите
1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата:
1.1. Заявление за участие в конкурс съгласно приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от
Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност за държавни
служители (НПКПМДСл);
1.2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
1.3. Копия на документи за придобитата образователно-квалификационна степен,
допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е
вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се
посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на
придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично
признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението
се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на
диплома не се прилага;
1.4. Копие на документите, удостоверяващи продължителността на
професионалния опит или придобит ранг като държавен служител, ако има такъв –
трудова, служебна или осигурителна книжки и други документи по решение на
кандидатите (за удостоверяване на областта на професионалния опит, кандидатите
могат да прилагат длъжностни характеристика за заеманите от тях длъжности.)
2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно
обявата.
Минимални изисквания съгласно класификатора на длъжностите в
администрацията:






Степен на завършено образование: висше - бакалавър;
Професионална област на висше образование: „Природни науки, математика и
информатика“, „Технически науки“ и др.
Професионален опит: 1 година професионален опит в област или области
свързани с функционалните задължения на длъжността или минимален ранг за
длъжността IV младши.
Специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в специални
нормативни актове: няма
Допълнителна квалификация, носеща предимство на кандидата:

 Компютърни умения: базови познания по инсталиране и администриране на
операционна система Линукс; Kali и Caine и вградените инструменти за forensic анализ в
тях;
 Езикови умения: писмено и говоримо владеене на английски език, ползване на
втори чужд език.
 Съгласно чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при
мобилност на държавни служители (НПКПМДСл) българските граждани, които
са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за

резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство
при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни
крайни резултати от проведената процедура.
№
по

Име, презиме и
фамилия

ред

на кандидата

Красимир Живков
Георгиев

1.

Атанас Красимиров
Кръстев

2.

II.

Представени ли са
всички документи,
които се изискват
според обявата

Удостоверяват ли
представените документи
съответствие на кандидата с
обявените минимални и
специфични изисквания за
длъжността

да

да

не

Представените
документи не
удостоверяват
наличието на
минимално
изискуемия
професионален
опит.

не

Представените
документи не
удостоверяват
наличието на
минимално
изискуемия
професионален
опит.

Въз основа на преценката конкурсната комисия РЕШИ:
1. До конкурсната процедура не се допускат следните кандидати:
 Красимир Живков Георгиев.
 Атанас Красимиров Кръстев.
2. До конкурсната процедура няма допуснати кандидати.

Председател на конкурсната комисия:

Основание за
недопускане

/п/
(Бисерка Радева)

