
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ТЕХНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ“ 

1000 София, ул. „6-ти септември“ № 29, тел.: +359 2 982 4971; факс: +359 2 946 1339 

__________________________________________________________________________ 

 

Изх.№ 31-13548 

21.10.2020 г. 

 
 

П Р О Т О К О Л  

 

 
 

ОТНОСНО: Обявяване на резултати от проведена първа част от етап 

„Психологическо изследване”, съгласно конкурс, обявен със  

заповед изх. № РД 30-4692/01.09.2020 г. 

 
 

1. Резултати от проведена първа част от етап „Психологическо 

изследване” – Тестово изследване (изх. № 31-13540/21.10.2020 г.), 

съгласно конкурс, обявен със заповед изх. № РД 30-4692/01.09.2020 г. 

 

№ Вх. № IQ Забележка 

1. 32-6007 ИЗДЪРЖАЛ - 

2. 32-6073 НЕИЗДЪРЖАЛ * 

3. 32-6074 НЕИЗДЪРЖАЛ * 

4. 32-6101 ИЗДЪРЖАЛ - 

5. 32-5938 ИЗДЪРЖАЛ - 

6. 32-6001 НЕИЗДЪРЖАЛ * 

7. 32-6018 НЕИЗДЪРЖАЛ * 

8. 32-6102 ИЗДЪРЖАЛ - 

 

* На основание чл. 24, ал. 2,  т. 2 от Методика за процедурите и 

етапите за провеждане на конкурси за заемане на длъжности по чл. 19е, ал. 

1, т. 1 от ЗСРС в Държавна агенция „Технически операции”, утвърдена със 

заповед рег. № РД 30-2505/09.05.2017. 

 

2. Дата и час за явяване на втора част от етап „Психологическо 

изследване” – Психологическа беседа, съгласно конкурс, обявен със 

заповед изх. № РД 30-4692/01.09.2020 г., както следва: 

 

 

 

 



 
2 

На 26.10.2020 г. (понеделник), кандидати с вх. номера: 
 

№ Вх. № 
Час за 

явяване 

1. 32-6007 09:00 ч. 

2. 32-6101 10:30 ч. 

3. 32-5938 13:30 ч. 

4. 32-6102 15:00 ч. 

 

3. Провеждането на втора част от етап „Психологическо изследване” 

– Психологическа беседа с допуснатите кандидати ще се състои в сградата 

на Държавна агенция „Технически операции” – гр. София, ул. „6-ти 

септември” № 29. 

Забележка: 

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

изследване” – Психологическа беседа кандидатите да се явят 

15 (петнадесет) минути преди обявения час в приемната на 

ДАТО (вход откъм ул. „Гурко”), като носят лична карта и 

две химикалки, пишещи със син цвят. 

2. Неявяването на втора част от етап „Психологическо 

изследване” се счита за доброволен отказ от участие в 

конкурсната процедура. 

 

Настоящият протокол да бъде публикуван в електронната страница 

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

 

https://www.dato.bg/

