
 
 

П Р О Т О К О Л  № 3   
за резултатите от проведения тест за обявените длъжности „старши 
експерт“ в отдел „Правно-административна дейност, процесуално 
представителство и правно осигуряване на обществени поръчки“ и  
„старши експерт“ в отдел „Специфични дейности и нормотворчество“ към 
дирекция „Правно-нормативно обслужване“ – ДАТО 
 Днес, 08.03.2022 г. се проведе заседание на членовете на конкурсната 
комисия, назначена със Заповед № РД 30-286/18.01.2022 г., изм. със 
заповед № РД 30-1291/07.03.2022 г. на председателя на ДАТО.  

 На заседанието присъстваха всички членове на комисията. 
1. За длъжността „старши експерт“ в отдел „Специфични дейности 

и нормотворчество“ към дирекция „Правно-нормативно обслужване“ – 1 
щатна бройка. 

Комисията извърши проверка на въпросите, включени във вариант 
на тест № 1, изтеглен в деня на провеждането на теста 02.03.2022 г. в 09:00 
часа. 

На основание чл. 37, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите 
и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСЛ), 
комисията взе решение проверяването на тестовете на явилите се 
кандидати да се извърши от двама от членовете ѝ.  

След извършване на оценяването, резултатите на явилите се за 
решаване на тест кандидати за длъжността „старши експерт“ в отдел 
„Специфични дейности и нормотворчество“ към дирекция „Правно-
нормативно обслужване“ са следните: 
 1. СЕВДАЛИНА ВЕЛИКОВА РАЛЧЕВА 29 точки 

2. БЛАГОВЕСТА ЖИВКОВА СТОЯНОВА 18 точки 
3. ЕВГЕНИ ЦВЕТАНОВ ХИЧОВСКИ 16 точки 
4. ЕКАТЕРИНА ТОШКОВА ЛЮБЕНОВА 16 точки 
5. ТУРХАН АЙДЪН АПДУЛА 15 точки 

 2. На основание чл. 37, ал. 2 от НПКПМДСЛ и предвид приетата 
система за определяне на резултатите и минималния  резултат най – малко 
22 точки, при който кандидатите за длъжността „старши експерт“ в отдел 
„Специфични дейности и нормотворчество“ към дирекция „Правно-
нормативно обслужване“ се считат за успешно издържали теста, комисията 
взе решение да допусне до интервю кандидатите: 

 
1. СЕВДАЛИНА ВЕЛИКОВА РАЛЧЕВА 29 точки 

 



4. Кандидатът успешно издържал теста за длъжността „старши 
експерт“ в отдел „Специфични дейности и нормотворчество“ към 
дирекция „Правно-нормативно обслужване“, след като премине през 
полифизиографско изследване, следва да се яви за интервю 15 (петнадесет) 
минути преди началния час в приемната на ДАТО („Ген. Йосиф В. Гурко” 
№ 30) на 11.03.2022 г. (петък) от 15:00 ч., като носи лична карта. 

5. За длъжността „старши експерт“ в отдел „Правно-
административна дейност, процесуално представителство и правно 
осигуряване на обществени поръчки“ към дирекция „Правно-нормативно 
обслужване“ – 1 щатна бройка. 

Комисията извърши проверка на въпросите, включени във вариант 
на тест № 3, изтеглен в деня на провеждането на теста 02.03.2022 г. в 11:00 
часа. 

На основание чл. 37, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите 
и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСЛ), 
комисията взе решение проверяването на тестовете на явилите се 
кандидати да се извърши от двама от членовете ѝ.  

След извършване на оценяването, резултатите на явилите се за 
решаване на тест кандидати за длъжността „старши експерт“ в отдел 
„Правно-административна дейност, процесуално представителство и 
правно осигуряване на обществени поръчки“ към дирекция „Правно-
нормативно обслужване“ са следните: 
 1. ЕВГЕНИ ЦВЕТАНОВ ХИЧОВСКИ 19 точки 

2. ИРИНА БОЙКОВА СТОИМЕНОВА 19 точки 
3. ЕКАТЕРИНА ТОШКОВА ЛЮБЕНОВА 14 точки 

 6. На основание чл. 37, ал. 2 от НПКПМДСЛ и предвид приетата 
система за определяне на резултатите и минималния  резултат най – малко 
22 точки, при който кандидатите за длъжността „старши експерт“ в отдел 
„Правно-административна дейност, процесуално представителство и 
правно осигуряване на обществени поръчки“ към дирекция „Правно-
нормативно обслужване“ се считат за успешно издържали теста, комисията 
взе решение да не допусне до интервю никой от явилите се кандидати. 

 7. Кандидатът, успешно издържал теста за обявената длъжност 
„старши експерт“ в отдел „Специфични дейности и нормотворчество“ към 
дирекция „Правно-нормативно обслужване“, се явява на 
полифизиографско изследване, като метод за проверка на определена 
съвкупност от качества, определящи лоялността и интегритета им, както 
следва: 

 
№ Име, презиме, фамилия дата час 
1. СЕВДАЛИНА ВЕЛИКОВА РАЛЧЕВА 11.03.2022 г. 09:30 

 



Забележка:  
За участие в етапите на конкурсната процедура е необходимо да 

представите: 
- Сертификат за ваксинация срещу COVID 19; 
- Сертификат за преболедуване на COVID 19; 
- Сертификат за наличие на антитела срещу SARS-CoV2, доказано 

чрез лабораторен тест; 
- Документ за отрицателен резултат от проведено изследване по 

метода на полимеразно верижна реакция за COVID 19 – до 72 часа преди  
влизане в сградата; 

- Документ за отрицателен резултат от проведен бърз антиген тест за 
COVID 19 – до 48 часа преди влизане в сградата; 
(съгласно заповед № РД-01-856/19.10.2021 г., допълнена със заповед № 
РД-01-861/21.10.2021 г. на министъра на здравеопазването, и заповед № РД 
30-6350/22.10.2021 г. на председателя на Държавна агенция „Технически 
операции“)  

 
Настоящият протокол да бъде публикуван в електронната страница 

на Държавна агенция „Технически операции“ (http://www.dato.bg). 
 
 Подписи на членовете на конкурсната комисия: 
 
1. ……………….. – председател:  
2. ……………….. – член:  
3. ……………….. – член:  
4. ……………….. – член:  
5. ……………….. – член: 
 


