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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 № РД30-3441/13.06.2022 г. на председателя на 

ДАТО 

 

I. ДОПУСНАТИ кандидати до първа част на етап „Психологическо 

изследване“, както следва: 

 

Заявление 

№ 

Резултат от етап „Проверка на 

нивото на специфични знания 

чрез тест“, съгласно чл. 12 от 

Методика № 29-1/01.02.2021 г. 

Дата и час за провеждане на 

първа част от етап 

„Психологическо изследване“ 

32-4601 48 27.07.2022 г. / 09:00 ч. 

 

II. НЕДОПУСНАТИ до следващ етап от конкурсната процедура 

кандидати: 

НЯМА 

 

Забележка: 

В деня на провеждане на първа част от етап „Психологическо 

изследване” кандидатите да се явят 15 (петнадесет) минути преди обявения 

час на адрес: гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 30, като носят лична 

карта и две химикалки, пишещи със син цвят. 
 

ВАЖНО! 
 

Кандидатите, класирали се до етап „Психологическо изследване”, 

следва да предоставят следните документи в ДАТО – гр. София, ул. „Ген. 

Йосиф В. Гурко” №30 в деня на провеждане на първа част от етап 

„Психологическо изследване“: 

 1. Въпросник, Приложение № 2 към Закона за защита на 

класифицираната информация (ЗЗКИ), 2 (два) броя снимки, едната, от 

които да бъде залепена на въпросника, а на гърба на другата да са 

изписани трите имена и ЕГН. Кандидатите задължително попълват 

всички въпроси от въпросника; 

 2. Лицата, родени 
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 2.1. след 16.07.1973 г., подават съгласие за започване на проучване 

на основание чл. 43, ал. 2 от ЗЗКИ (оригинал); 

 2.2.  до 16.07.1973 г. подават съгласие на основание чл. 43, ал. 2 от 

ЗЗКИ в 2 (два) оригинални екземпляра, съгласно образеца на интернет 

страницата на Държавната комисия по сигурността на информацията – 

www.dksi.bg, рубрика „Видове сигурност”, подрубрика „Персонална 

сигурност”. 

 3. Съгласие на основание чл. 43, ал. 2 от ЗЗКИ, във връзка с чл. 62, 

ал. 9 от Закона за кредитните институции;  

 4. Декларация по чл. 74, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс (която се предоставя в два оригинални 

екземпляра); 

 5. Медицинска справка за психично здраве; 

 6. Копие на диплома за завършено образование (заверено 

собственоръчно „Вярно с оригинала”). 

 

 Документите от т. 1 до т. 4 могат да бъдат намерени и ползвани от 

интернет страницата на Държавната комисия по сигурността на 

информацията – www.dksi.bg, рубрика „Видове сигурност”, подрубрика 

„Персонална сигурност”. 

  

 Документите се предоставят в оригинал за целите на 

проучването за надеждност и не са част от документите за участие в 

конкурсната процедура. 

  

 За въпроси и съдействие - телефон 02/982 4679, GSM 0889 605 673. 

 

 

http://www.dksi.bg/

