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П Р О Т О К О Л  № 4   

Днес, 07.03.2022 г. се проведе заседание на членовете на конкурсната 
комисия, назначена със Заповед № РД 30-348/20.01.2022 г., изм. със 
заповед № РД 30-1292/07.03.2022 г. на председателя на ДАТО. На 
заседанието присъстваха всички членове на комисията. 

 
1. Резултатите на явилите се кандидати от интервю за длъжността 

„главен експерт“ в сектор „Управление при кризи“ на отдел „Логистика“ 
към дирекция „Управление на собствеността“ са следните: 

 
№ 
по 
ред 

Име, презиме и фамилия Резултат 
от интервю 

1. МИЛЕН ЕМИЛОВ ПЕНЕВ 4.86 
2. КАЛИН ГАНЧОВ СТОЙЧЕВ 4.68 
 

Кандидатът Мариан Николов Маринов не се е явил на 
полифизиографско изследване, като етап от конкурсната процедура, и не 
участва в интервюто за длъжността. 

 
2. Предвид приетата от комисията система за определяне на 

резултатите (минимум  22 т. от теста и 4.00 от интервюто) и на основание 
чл. 43 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност 
на държавни служители (НПКПМДСЛ), окончателните резултати на 
кандидатите за длъжността „главен експерт“ в сектор „Управление при 
кризи“ на отдел „Логистика“ към дирекция „Управление на собствеността“  
са следните: 

 
№ 
по 
ред 

 
Име, презиме и фамилия 

Резултат 
от 

тест 
Коеф. 
/x3/ 

Резултат 
от 

интервю 
Коеф. 
/x5/ 

Окончателен 
резултат 

1. МИЛЕН ЕМИЛОВ 
ПЕНЕВ 30 90 4.86 24.30 114.30 т. 

2. КАЛИН ГАНЧОВ 
СТОЙЧЕВ 25 75 4.68 23.40   98.40 т. 
 
3. На основание чл. 44, ал. 1 от НПКПМДСЛ комисията класира 

кандидатите за длъжността „главен експерт“ в сектор „Управление при 
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кризи“ на отдел „Логистика“ към дирекция „Управление на собствеността“  
– 1 щатна бройка: 

 
1. МИЛЕН ЕМИЛОВ ПЕНЕВ – 114.30 точки;  
2. КАЛИН ГАНЧОВ СТОЙЧЕВ – 98.40 точки. 
 
На основание чл. 44, ал. 4, във връзка с ал. 3 от НПКПМДСЛ в 10-

дневен срок от обявяване на класирането на интернет страницата на 
ДАТО, на кандидатите явили се на интервю да бъде изпратено извлечение 
от настоящия протокол. 

 
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: 

 


