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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 

__________________________________________________________________________ 

 

Изх.№ 31-12979 

08.10.2020 г. 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

ОТНОСНО: Проведено заседание на конкурсната комисия по 

заповед № РД30-4692/01.09.2020 г. 

 

Днес, 08.10.2020 г., в изпълнение на заповед                                        

№ РД30-4692/01.09.2020 г., относно обявяване на конкурс за назначаване 

на държавна служба в Държавна агенция „Технически операции” за 

вакантни изпълнителски длъжности, за които не се изисква задължителна 

първоначална професионална подготовка, се проведе заседание на 

конкурсната комисия. 

Заседанието се проведе при следния дневен ред: 

1. Запознаване на членовете на комисията с резултатите от етап 

„Проверка нивото на специфични знания чрез решаване на тест”. 

2. Приемане на решение за допускане и недопускане на кандидатите 

до участие в следващия етап на конкурса „Психологическо изследване” и 

класиране по бал. 

3. Определяне на дата, място и час за провеждане на следващ етап от 

конкурсната процедура. 

 

След запознаване с отчетните карти на кандидатите, попълнени при 

решаването на изтегления в деня на изпита вариант № 2 на теста и 

направените обсъждания, комисията  

 

РЕШИ: 

 

І. ОБЯВЯВА получените резултати на кандидатите от етап 

„Проверка нивото на специфични знания чрез решаване на тест”, както 

следва: 

-  Една вакантна изпълнителска длъжност АГЕНТ IV СТЕПЕН с 

месторабота в гр. София в сектор 01 на отдел „Сигурност“ към дирекция 

„Вътрешна сигурност“: 

№ 
Заявление 

вх. № 

Получени 

точки 

Резултат при 

коеф. 3 

1. 32-5938 23 69 
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2. 32-6001 23 69 

3. 32-6007 29 87 

4. 32-6017 
Не се 

явил 
- 

5. 32-6018 23 69 

6. 32-6073 29 87 

7. 32-6074 26 78 

8. 32-6101 24 72 

9. 32-6102 22 66 

 

IІ. ДОПУСКА до участие в следващ конкурсен етап и КЛАСИРА по 

бал кандидатите, както следва:  

-  Една вакантна изпълнителска длъжност АГЕНТ IV СТЕПЕН с 

месторабота в гр. София в сектор 01 на отдел „Сигурност“ към дирекция 

„Вътрешна сигурност“: 

№ 
Заявление 

вх. № 

Общ бал от 

проведените 

етапи * 

1. 32-6007 87 

2. 32-6073 87 

3. 32-6074 78 

4. 32-6101 72 

5. 32-5938 69 

6. 32-6001 69 

7. 32-6018 69 

8. 32-6102 66 

 
 

* Общият бал се формира като сбор от резултатите на кандидата, 

получени от проведените етапи, умножени с определените от комисията 

коефициенти. 

 

III. НЕ ДОПУСКА до следващ конкурсен етап: 

№ 
Заявление 

вх. № 
Мотиви за недопускане 

1. 32-6017 

Кандидатът не се е явил на обявените, дата, час и място за 

провеждане на етап „Проверка нивото на специфични 

знания чрез решаване на тест“. 

 

IV. ОПРЕДЕЛЯ провеждането на първа част от етап 

„Психологическо изследване” – тестово изследване с тест за 

интелигентност, личностни въпросници и други психодиагностични 
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методи с допуснатите кандидати да се състои в сградата на Държавна 

агенция „Технически операции”, адрес: гр. София, ул. „ген. Йосиф В. 

Гурко” №30, на 19.10.2020 г. от 09:30 часа. 

 

Забележка: 

1. В деня на провеждане на първа част от етап „Психологическо 

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

час, като носят лична карта и две химикалки, пишещи със син цвят. 

2. Неявяването на първа част от етап „Психологическо 

изследване” се счита за доброволен отказ от участие в конкурсната 

процедура. 
 

ВАЖНО! 
 

Кандидатите, класирали се до етап „Психологическо изследване”, 

които не притежават валидно разрешение за достъп до класифицирана 

информация до изискуемото ниво, 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; 

 2. Лицата, родени 

 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 заедно с копие, заверено 

собственоръчно „Вярно с оригинала”); 

 5. Медицинска справка от психодиспансер, че лицето не се води на 

диспансерен отчет; 

 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”. 

http://www.dksi.bg/
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 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 02/9824876, GSM 0889 678 012. 

Настоящият протокол да бъде публикуван в електронната страница 

на Държавна агенция „Технически операции” (https://www.dato.bg). 

 


