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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 участие в конкурс, 

обявен със заповед  № РД30-3552/15.06.2022 г. на председателя на ДАТО 

 

I. ДОПУСНАТИ до участие в конкурсната процедура кандидати, 

подали в срок необходимите документи и отговарящи на изискванията за 

участие в конкурса, както следва: 

 

- За две вакантни младши изпълнителски длъжности МЛАДШИ 

АГЕНТ IV СТЕПЕН с месторабота гр. София в сектор „Охрана” на отдел 

КДВН към дирекция „Вътрешна сигурност: 

№ 
Заявление  

вх. № 

Дата и час за провеждане на етап 

„Проверка на нивото на специфични 

знания чрез решаване на тест“ 

1. 32-4719 

18.07.2022 г. от 11:00 часа 

2. 32-4792 

3. 32-4800 

4. 32-4868 

5. 32-4937 

6. 32-4967 

7. 32-5008 

8. 32-5009 

 

II. НЕДОПУСНАТИ до участие в конкурсната процедура 

кандидати, както следва:  

№ 
Заявление 

вх. № 

Мотиви за 

недопускане 

1. 32-4793 

На основание чл. 4, ал. 1, т. 6 и чл. 11,  т. 1  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“ – кандидатът не отговаря на 

медицинските изисквания за назначаване на държавна служба в ДАТО на 

вакантната. 
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ВАЖНО! 

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 и две 

химикалки, пишещи със син цвят.  

 

Определени от конкурсната комисия коефициенти по чл. 12 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“, както следва: 

 

Етап Коефициент 

Проверка нивото на специфични знания чрез решаване на 

тест 
2 

Психологическо изследване 4 

Заключително интервю 5 

 


