
 

 

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  

с резултати, съгласно протокол изх. № 31-3030/25.02.2022 г. от 

проведена първа част на етап „Психологическо изследване” в конкурс, 

обявен със заповед № РД30-156/12.01.2022 г. на председателя на ДАТО 

 

- за пет вакантни младши изпълнителски длъжности МЛАДШИ 

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

КДВН към дирекция „Вътрешна сигурност”: 

Вх. № 

Резултат от 

първа част 

на етапа 

Дата и час за провеждане на 

втора част от етапа 
Забележка 

Полифизиографско 

изследване 

Психологическа 

беседа 

32-875 издържал 
02.03.2022 г. 

09:00 ч. 

02.03.2022 г. 

11:00 ч. 
- 

32-876 издържал 
02.03.2022 г. 

11:00 ч. 

02.03.2022 г. 

13:30 ч. 
- 

32-987 издържал 
02.03.2022 г. 

14:00 ч. 

02.03.2022 г. 

16:00 ч. 
- 

32-807 издържал 
04.03.2022 г. 

09:00 ч. 

04.03.2022 г. 

11:00 ч. 
- 

32-928 издържал 
04.03.2022 г. 

11:00 ч. 

04.03.2022 г. 

13:30 ч. 
- 

32-320 издържал 
04.03.2022 г. 

14:00 ч. 

04.03.2022 г. 

16:00 ч. 
- 

32-637 издържал 
07.03.2022 г. 

09:00 ч. 

07.03.2022 г. 

11:00 ч. 
- 

32-810 издържал 
07.03.2022 г. 

11:00 ч. 

07.03.2022 г. 

13:30 ч. 
- 

32-982 издържал 
07.03.2022 г. 

14:00 ч. 

07.03.2022 г. 

16:00 ч. 
- 

 

- за една вакантна младши изпълнителска длъжност МЛАДШИ 

АГЕНТ IV СТЕПЕН с месторабота гр. Плевен: 

Вх. № 

Резултат от 

първа част 

на етапа 

Дата и час за провеждане на 

втора част от етапа 
Забележка 

Полифизиографско 

изследване 

Психологическа 

беседа 

32-925 неиздържал - - * 



 

32-968 издържал 
09.03.2022 г. 

09:00 ч. 

09.03.2022 г. 

11:00 ч. 
- 

32-873 издържал 
10.03.2022 г. 

09:00 ч. 

10.03.2022 г. 

11:00 ч. 
- 

 

* Съгласно чл. 24, ал. 3 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“ (ДАТО) с изх. № 29-

1/01.02.2021 г., кандидатите, получили резултат „неиздържал“, не се явяват 

на психологическа беседа и полифизиографско изследване, не се допускат 

до следващ етап от конкурсната процедура и до други конкурси в 

Агенцията за период от 12 месеца, считано от датата на провеждане на 

изследването. 

 

Втора част от етап „Психологическо изследване” ще се състои в 

сградата на Държавна агенция „Технически операции”, адрес: гр. София, 

ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 30, по определения в списъка график. 

 

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 съгласно 

заповед № РД-01-856/19.10.2021 г., допълнена със заповед № РД-01-

861/21.10.2021 г. на министъра на здравеопазването, и заповед № РД30-

6350/22.10.2021 г. на председателя на Държавна агенция „Технически 

операции” (ДАТО), един от следните валидни документи: 

- Сертификат за ваксинация; 

- Сертификат за преболедувал Covid-19; 

- Сертификат за наличие на антитела срещу SARS-CoV2, доказано 

чрез лабораторен тест; 

- Документ за отрицателен резултат от проведено изследване по 

метода на полимеразно верижна реакция – до 72 часа преди влизане в 

сградата; 

- Документ за отрицателен резултат от проведен бърз антигенен тест – 

до 48 часа преди влизане в сградата. 

 


