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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  

на допуснатите и недопуснатите кандидати до следващ етап в 

конкурс, обявен със заповед № РД30-3147/27.05.2022  г. на председателя 

на ДАТО 

(само за длъжността  от т.I.1) 

 

I. ДОПУСНАТИ кандидати до етап „Заключително интервю“, 

както следва: 

Заявление 

№ 

Резултат от втора част на етап 

„Психологическо изследване“, съгласно 

чл. 12 от Методика № 29-1/01.02.2021 г. 

Дата и час за явяване на 

следващ етап – 

Заключително интервю Полифизографско 

изследване 

Психологическа 

беседа 

32-4063 Явил се 40 12.09.2022 г. от 14:30 ч.  

32-4068 Явил се 120 12.09.2022 г. от 13:30 ч. 

32-4209 Явил се 80 12.09.2022 г. от 13:30 ч. 

32-4388 Явил се 80 12.09.2022 г. от 13:30 ч. 

32-4426 Явил се 80 12.09.2022 г. от 13:30 ч. 

32-4436 Явил се 80 12.09.2022 г. от 14:30 ч. 

32-4460 Явил се 40 12.09.2022 г. от 14:30 ч. 

32-4465 Явил се 80 12.09.2022 г. от 14:30 ч. 

 

II. НЕДОПУСНАТИ до следващ етап от конкурсната процедура 

кандидати, както следва:  

№ 
Заявление 

вх. № 

Основание за 

недопускане 

1. 32-4145 

На основание чл. 29, т. 3 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“ с изх. № 29-

1/01.02.2021 г., поради непреминаване на елиминаторния праг на 

втора част от етап „Психологическо изследване”. 

2. 32-4204 

На основание чл. 29, т. 3 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“ с изх. № 29-

1/01.02.2021 г., поради непреминаване на елиминаторния праг на 

първа част от етап „Психологическо изследване”. 
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3. 
32-4302 

На основание чл. 29, т. 3 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“ с изх. № 29-

1/01.02.2021 г., поради непреминаване на елиминаторния праг на 

първа част от етап „Психологическо изследване”. 

4. 32-4435 

На основание чл. 29, т. 3 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“ с изх. № 29-

1/01.02.2021 г., поради непреминаване на елиминаторния праг на 

втора част от етап „Психологическо изследване”. 

5. 32-4478 

На основание чл. 29, т. 3 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“ с изх. № 29-

1/01.02.2021 г., поради непреминаване на елиминаторния праг на 

втора част от етап „Психологическо изследване”. 

 

 

Забележка: 

В деня на провеждане на етапа кандидатите да се явят 15 

(петнадесет) минути преди обявения час в сградата на ДАТО (гр. София, 

ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ №30), като носят лична карта. 

 


