
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ НА 

КАНДИДАТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ В КОМИСИЯ ЗА 

РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА 

ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ КЪМ ДЪРЖАВНА 

СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ НА БЪЛГАРСКАТА 

НАРОДНА АРМИЯ (КРДОПБГДСРСБНА) 

 

1. КРДОПБГДСРСБНА е администратор 

на лични данни, юридическо лице, 

първостепенен разпоредител с бюджет, 

със седалище и адрес на управление: гр. 

София 1000, ул. „Врабча“ № 1, 

официална интернет страница: 

www.comdos.bg, електронна поща: 

info@comdos.bg, телефон: 02/800 45 00  

Координати за връзка с длъжностно лице 

по защита на данните: 

g.salim@comdos.bg 

2. Настоящата информация се прилага за 

обработване на личните данни на 

физическите лица кандидати за заемане 

на длъжност в КРДОПБГДСРСБНА. 

 

3. Обработването на личните данни на 

кандидати за заемане на длъжност се 

извършва на основание: изпълнение на 

Кодекса на труда, Закона за държавния 

служител, Наредбата за провеждане на 

конкурси за държавни служители и 

предоставено съгласие на физическото 

лице; 

4. Личните данни на кандидати за 

заемане на длъжност в 

КРДОПБГДСРСБНА се обработват за 

целите на: 

а) изпълнение на законови права и 

задължения на КРДОПБГДСРСБНА във 

връзка с провеждане на конкурси за 

назначаването на държавни служители и 

на служители по трудово 

правоотношение; 

б) за извършване на прозрачна 

конкурсна процедура, изградена на 

принципа на конкуренция въз основа на 

професионалните и деловите качества на 

кандидатите за държавни служители и 

служители по трудово правоотношение; 

в) кандидатстване за заемане на 

длъжност по реда на чл. 81 а от Закона за 

държавния служител. 

5. КРДОПБГДСРСБНА обработва 

следните категории лични данни на 

кандидати за заемане на длъжност: 

а) име, ЕГН, дата и място на раждане, 

гражданство, вид и номер на документ за 

самоличност; 

б) данни за контакт, например: 

постоянен и настоящ адрес, 

стационарен/мобилен телефон, 

електронна поща; 

в) демографски характеристики, 

например: пол, възраст, местоживеене; 

г) данни за физическата идентичност – 

лицеви изображения; 

д) данни за придобито образование и 

квалификация, например: учебно 

заведение, факултет, професионално 

направление, специалност, 

редовна/задочна форма на обучение и 
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други придобити умения и 

квалификации; 

е) данни от трудовата биография на 

кандидатите, например: назначаване и 

преназначаване на предишни длъжности, 

достигнат ранг или професионален опит, 

трудов, служебен и/или осигурителен 

стаж и др.; 

ж) данни за лицето, че е пълнолетно, не 

е поставено под запрещение, не е 

осъждано за умишлено престъпление от 

общ характер на лишаване от свобода и 

не е лишено по съответен ред от правото 

да заема определена длъжност; 

 

6. Личните данни на физическите лица, 

както и данните на представляващи 

физически лица, събирани и 

обработвани от КРДОПБГДСРСБНА 

като работодател не се предоставят на 

трети лица, освен в случаи, когато това 

се изисква със закон. 

 

7. Предоставянето на лични данни е 

доброволно и в интерес на кандидатите и 

е необходимо с оглед възникването на 

трудовите или служебните 

правоотношения за осъществяване на 

техните правата. В случай че данните 

не бъдат предоставени, кандидатът 

за заемане на длъжност няма да бъде 

допуснат до участие в конкурс. 

 

8. Личните данни на кандидати за 

заемане на длъжност могат да бъдат 

предоставени на КРДОПБГДСРСБНА от 

самите лица или чрез упълномощено 

трето лице. 

 

9 КРДОПБГДСРСБНА съхранява 

събраните лични данни на кандидати за 

заемане на длъжността в рамките на 5 

години от датата на приключване на 

съответната процедура. След изтичане 

на сроковете, ако не е на лице друго 

основание за обработване на данните, те 

ще бъдат унищожени по нормативно 

определен ред. Заличаването на 

публикуваните на интернет страницата 

на КРДОПБГДСРСБНА списъци с трите 

имена на кандидати за заемане на 

длъжност се извършва в 10-дневен срок 

след приключване на процедурата. 

 

Долуподписаният/та 

……………………………………………

……………..………………………………

………….. 

С подписването на настоящия документ 

заявявам, че получих настоящата 

Информация и съм запознат/а със 

съдържанието й. Давам своето съгласие 

предоставените от мен лични данни да 

бъдат съхранявани съгласно т. 9 от 

настоящия документ. Информиран/а 

съм, че актуалната информация относно 

обработването на личните данни на 

физическите лица от 

КРДОПБГДСРСБНА може да бъде 

намерена на интернет страницата й 

www.comdos.bg 


