
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ 
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” 

СТОЛИЧНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” 

 

Рег. № . 764р-7915., Екз. № .... 

09.10.2019 г. 

 
 

П Р О Т О К О Л 
 

Днес, 08.10.2019 г. в сградата на Столична дирекция ,,Пожарна безопасност и защита на 

населението” се проведе заседание на конкурсната комисия за обявяване на резултатите от 

проведената първа част на етапа „Психологично изследване” – „Тестово изследване с тест за 

интелигентност, личностни въпросници и други психодиагностични методи” и допускане до втората 

част на етапа “Психологично изследване” - психодиагностично интервю на кандидатите в конкурс, 

обявен със заповед рег. № 8121К-11051/08.07.2019 г. за назначаване на държавна служба в МВР на 

вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална 

професионална подготовка, както следва: 

- спасител – старши спасител в сектор „Специализирани оперативни дейности” – 3 (три) 

вакантни длъжности; 

- водач на специален автомобил II-I степен, той и пожарникар – 2 (две) вакантни 

длъжности 

Заседанието на комисията е редовно, тъй като присъства 2/3 от състава й съгласно чл. 8 от 

Наредба № 8121з-344/25.07.2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на 

вътрешните работи и се проведе под ръководството на председателя на конкурсната комисия при 

следния дневен ред: 

1. Запознаване на комисията с протокола от първата част на етапа "Психологично 

изследване" - „Тестово изследване с тест за интелигентност, личностни въпросници и други 

психодиагностични методи” и обявяване на резултатите. 

               2. Обявяване списък на кандидатите, които не са покрили минималните изисквания за 

длъжността, установени в тестовото изследване и не преминават елиминаторния праг на етапа. 

               3. Обявяване на график за провеждане на втората част на етапа "Психологично 

изследване" - индивидуално психодиагностично интервю с кандидатите, преминали 

елиминаторния праг от първата част на етапа. 

    На основание чл. 24, ал.2 и ал. 3 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за 

назначаване на държавна служба в МВР, конкурсната комисия 

 

                                                                 Р Е Ш И: 

 

   І. Комисията се запозна с резултатите от изследванията на кандидатите, отразени в 

протоколи на експертната работна група за психологично изследване, предоставени на 

председателя на конкурсната комисия с писмо № 4579р-2360/30.09.2019 г.  
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     ІІ. Обявява списък на кандидатите, чиито тестови резултати не покриват минималните 

изисквания за длъжността, съгласно т. 4 от Специализираната методика за психологично 

изследване на кандидатите за назначаване на държавна служба в МВР и не преминават 

елиминаторния праг на етапа и неявилите се, и ПРЕКРАТЯВА участието в конкурса на следните 

кандидати: 

II.1. За 3 (три) вакантни длъжности – „спасител - старши спасител” в сектор 

„Специализирани оперативни дейности”, следните кандидати: 

 

№ Входящ номер на заявление 
Резултат 

(в точки) 

1 2 3 

1. 764000-2112/25.07.2019 г. не се явил 

 

II.2. За 2 (две) вакантни длъжности „водач на специален автомобил II-I степен, той и 

пожарникар”, следните кандидати: 

 

№ Входящ номер на заявление 
Резултат 

(в точки) 

1 2 3 

1. 764000-2028/18.07.2019 г. не покрива минималните изисквания 

2. 764000-2066/22.07.2019 г. не покрива минималните изисквания 

3. 764000-2061/22.07.2019 г. не се явил 

4. 764000-2040/19.07.2019 г. не покрива минималните изисквания 

5. 764000-2120/25.07.2019 г. не покрива минималните изисквания 

6. 764000-2121/25.07.2019 г. не покрива минималните изисквания 

7. 764000-2043/19.07.2019 г. не се явил 

 

ІІІ. Обявяване на график за провеждане на втората част от етапа „Психологично 

изследване” - индивидуално психодиагностично интервю с кандидатите, преминали 

елиминаторния праг в първата част на етапа, както следва: 

     III.1. За 3 (три) вакантни длъжности – „спасител - старши спасител” в сектор 

„Специализирани оперативни дейности”, следните кандидати: 

 

№ Входящ номер на заявление Дата и час 

1 2 3 

1. 764000-2090/24.07.2019 г. 17.10.2019 г. – 15.00 часа 

2. 764000-2078/23.07.2019 г. 16.10.2019 г. – 15.00 часа 

3. 764000-2015/17.07.2019 г. 17.10.2019 г. – 13.30 часа 

4. 764000-2007/17.07.2019 г. 17.10.2019 г. – 15.00 часа 

5. 764000-2030/18.07.2019 г. 17.10.2019 г. – 13.30 часа 

6. 764000-2075/23.07.2019 г. 16.10.2019 г. – 15.00 часа 
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7. 764000-2014/17.07.2019 г. 17.10.2019 г. – 15.00 часа 

 

   III.2. За 2 (две) вакантни длъжности „водач на специален автомобил II-I степен, той и 

пожарникар”, следните кандидати: 

 

№ Входящ номер на заявление 
Дата и час 

1 2 3 

1. 764000-2003/17.07.2019 г. 16.10.2019 г. – 15.00 часа 

2. 764000-2001/17.07.2019 г. 16.10.2019 г. – 13.30 часа 

3. 764000-2064/22.07.2019 г. 16.10.2019 г. – 13.30 часа 

4. 764000-2008/17.07.2019 г. 16.10.2019 г. – 13.30 часа 

5. 764000-1993/16.07.2019 г. 16.10.2019 г. – 13.30 часа 

6. 764000-2089/24.07.2019 г. 17.10.2019 г. – 15.00 часа 

7. 764000-2038/19.07.2019 г. 17.10.2019 г. – 13.30 часа 

8. 764000-2079/23.07.2019 г. 16.10.2019 г. – 15.00 часа 

9. 764000-2076/23.07.2019 г. 17.10.2019 г. – 13.30 часа 

 

                       Втората част на етапа "Психологично изследване" - психодиагностично интервю с 

допуснатите кандидати ще  се  проведе в Института по психология – МВР, адрес: гр. София, кв. 

“Иван Вазов”, ул. "Балша" № 10 

    Кандидатите да се явят 15 минути преди определеното време и да носят лична карта. 

 

     Кандидатите, които не са се явили на конкурсния етап по неуважителни причини, не 

се допускат до следващия конкурсен етап и приключват участието си в конкурса. 

 

     IV. На основание § 3 от Наредба № 8121з-344/25.07.2014 г., настоящият протокол да 

бъде обявен на общодостъпни места в СДПБЗН и в електронната страница на дирекция “Човешки 

ресурси” - МВР, в интернет и интранет. 

 

 

КОМИСИЯ: /п/ 

 


