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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ТЕХНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ“ 

1000 София, ул. „6-ти септември“ № 29, тел.: +359 2 982 4971; факс: +359 2 946 1339 

__________________________________________________________________________ 

 

С П И С Ъ К  

 

крайно класиране в конкурс, обявен със заповед  

№ РД30-3147/27.05.2022 г. на председателя на ДАТО 

 

САМО ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ ПО 

точки I.2 – I.11 

 

I. ПОЛУЧЕНИ РЕЗУЛТАТИ от етап „Заключително интревю”, 

както следва: 

Заявление 

№ 

Резултати от етап 

„Заключително интервю”, 

съгласно чл. 12 от Методика 

№ 29-1/01.02.2021 г. 

32-4045 126,65 

32-4064 80,00 

32-4066 90,85 

32-4142 93,35 

32-4143 116,65 

32-4198 120,00 

32-4206 100,00 

32-4256 122,50 

32-4437 117,55 

32-4473 102,05 

 

II. ЕЛИМИНИРАНИ кандидати:  

Заявление № Основание за елиминиране 

32-4062 

     На основание чл. 29, т. 3 във връзка с чл. 25, ал. 8 и ал. 10 от 

Методика за  специфичните изисквания, условията и реда за 

постъпване на държавна служба на длъжности по чл. 19е, ал. 1, т. 1 

от ЗСРС и за преминаване в по-висока по вид  длъжност в 

Държавна агенция „Технически операции“. 

32-4304 

      На основание чл. 29, т. 3 във връзка с чл. 25, ал. 8 и ал. 10 от 

Методика за  специфичните изисквания, условията и реда за 

постъпване на държавна служба на длъжности по чл. 19е, ал. 1, т. 1 

от ЗСРС и за преминаване в по-висока по вид  длъжност в 

Държавна агенция „Технически операции”. 
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32-4306 

На основание чл. 29, т. 3 във връзка с чл. 25, ал. 8 и ал. 10 от 

Методика за  специфичните изисквания, условията и реда за 

постъпване на държавна служба на длъжности по чл. 19е, ал. 1, т. 1 

от ЗСРС и за преминаване в по-висока по вид  длъжност в 

Държавна агенция „Технически операции”. 

32-4311 

На основание чл. 29, т. 3 във връзка с чл. 25, ал. 8 и ал. 10 от 

Методика за  специфичните изисквания, условията и реда за 

постъпване на държавна служба на длъжности по чл. 19е, ал. 1, т. 1 

от ЗСРС и за преминаване в по-висока по вид  длъжност в 

Държавна агенция „Технически операции“. 

32-4357 

На основание чл. 29, т. 3 във връзка с чл. 25, ал. 8 и ал. 10 от 

Методика за  специфичните изисквания, условията и реда за 

постъпване на държавна служба на длъжности по чл. 19е, ал. 1, т. 1 

от ЗСРС и за преминаване в по-висока по вид  длъжност в 

Държавна агенция „Технически операции“. 

32-4360 

На основание чл. 29, т. 3 във връзка с чл. 25, ал. 8 и ал. 10 от 

Методика за  специфичните изисквания, условията и реда за 

постъпване на държавна служба на длъжности по чл. 19е, ал. 1, т. 1 

от ЗСРС и за преминаване в по-висока по вид  длъжност в 

Държавна агенция „Технически операции“. 

32-4370 

На основание чл. 29, т. 2 от Методика за  специфичните 

изисквания, условията и реда за постъпване на държавна служба 

на длъжности по чл. 19е, ал. 1, т. 1 от ЗСРС и за преминаване в по-

висока по вид  длъжност в Държавна агенция „Технически 

операции“. 

32-4442 

На основание чл. 29, т. 3 във връзка с чл. 25, ал. 8 и ал. 10 от 

Методика за  специфичните изисквания, условията и реда за 

постъпване на държавна служба на длъжности по чл. 19е, ал. 1, т. 1 

от ЗСРС и за преминаване в по-висока по вид  длъжност в 

Държавна агенция „Технически операции“. 

 

III. КРАЙНО КЛАСИРАНЕ по бал на кандидатите и 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ, както следва: 

- за една вакантна изпълнителска длъжност АГЕНТ IV СТЕПЕН 

с месторабота в гр. Пловдив: 

Заявление № Общ бал от конкурса 

32-4064 174,00 

 

- за две вакантни изпълнителски длъжности АГЕНТ IV СТЕПЕН 

с месторабота в гр. Благоевград: 

Заявление № Общ бал от конкурса 

32-4437 247,75 
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          - за три вакантни изпълнителски длъжности АГЕНТ IV 

СТЕПЕН с месторабота в гр. Плевен: 

Заявление № Общ бал от конкурса 

32-4045 246,65 

32-4473 184,50 

 

- за една вакантна изпълнителска длъжност АГЕНТ IV СТЕПЕН с 

месторабота в гр. Ловеч и изискване за квалификация/специализация по 

компютърни или технически науки: 

Заявление № Общ бал от конкурса 

32-4143 240,65 

 

- за една вакантна изпълнителска длъжност АГЕНТ IV СТЕПЕН с 

месторабота в гр. Видин и изискване за квалификация/специализация по 

компютърни или технически науки: 

Заявление № Общ бал от конкурса 

32-4066 176,85 

 

- за една вакантна изпълнителска длъжност ЕКСПЕРТ IV 

СТЕПЕН с месторабота в гр. Враца: 

Заявление № Общ бал от конкурса 

32-4198 258,00 

 

IV. ОБЯВЕН РЕЗЕРВ, както следва: 

 

- за една вакантна изпълнителска длъжност АГЕНТ IV СТЕПЕН с 

месторабота в гр. Ловеч и изискване за квалификация/специализация по 

компютърни или технически науки 

Заявление № Общ бал от конкурса 

32-4256 212,50 

32-4206 184,00 

 

- за една вакантна изпълнителска длъжност ЕКСПЕРТ IV 

СТЕПЕН с месторабота в гр. Враца 

Заявление № Общ бал от конкурса 

32-4142 257,35 
 


