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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. № 31-13876 
Дата: 28.10.2020 г. 
 

П Р О Т О К О Л 
 

ОТНОСНО: Допускане на кандидати до участие в конкурс за 
преминаване в по-висока по вид длъжност на държавни служители в 
Държавна агенция „Технически операции” (ДАТО). 

 
Днес, 28.10.2020 г., в изпълнение на заповед изх. № РД 30-5411/ 

12.10.2020 г., относно обявяване на конкурс за преминаване в по-висока по 
вид длъжност на държавни служители в Държавна агенция „Технически 
операции” за вакантна ръководна длъжност, се проведе заседание на 
конкурсната комисия. 

 
Заседанието се проведе при следния дневен ред: 
 1.Запознаване на членовете на комисията с документите на 

кандидатите за участие в конкурса, както следва: 
 

№ Вх. № 
1. 31-13457 

 
2. Вземане на решение за допускане и недопускане на кандидатите до 

конкурсната процедура и публикуване на списъка в електронната страница 
на ДАТО; 

3. Определяне на дата, място и час за провеждане на първия етап от 
конкурсната процедура. 

4. Определяне на дата, място и час за провеждане на етап  
„Структурирано интервю“. 

 
След приключване на проверките и обсъжданията на основание чл. 

163 от ЗМВР и чл. 14, ал. 1 от Наредба № 8121з-406 от 14.04.2015 г., 
комисията 
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Р Е Ш И: 
І. ДОПУСКА до участие в конкурсната процедура кандидатите, 

подали в срок необходимите документи и отговарящи на общите и 
специфични изисквания, съгласно точки ІІ и ІІІ от заповед № РД 30-5411/ 
12.10.2020 г., както следва: 

 
- за длъжността НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ с месторабота гр. Враца: 

№ Заявление  
вх. № 

1. 31-13457 
 
ІІ. ОПРЕДЕЛЯ провеждането на етап „Проверка на професионалните 

знания на кандидатите чрез писмена разработка” с допуснатите кандидати 
да се състои в сградата на Държавна агенция „Технически операции”, 
адрес: гр. София, ул. „6-ти септември” № 29 на 30.10.2020 г. от 10:00 часа. 

Кандидатите да се явят 15 (петнадесет) минути преди обявения час, 
като носят служебна карта и две химикалки, пишещи със син цвят. 

III. ОПРЕДЕЛЯ дата и час за явяване на етап „Структурирано 
интервю“ за кандидатите, преминали елиминаторния праг на етап 
„Проверка на професионалните знания на кандидатите чрез писмена 
разработка”, да се състои в сградата на Държавна агенция „Технически 
операции”, адрес: гр. София, ул. „6-ти септември” № 29 на 30.10.2020 г. от 
14:00 часа. 

Кандидатите да се явят 15 (петнадесет) минути преди обявения час, 
като носят служебна карта. 

 
Забележка: Неявяването на етап „Проверка на професионалните 

знания на кандидатите чрез писмена разработка” или етап „Структурирано 
интервю“ 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) и да се постави на общодостъпно място за обявления 
в Държавна агенция „Технически операции“. 

 


