
   

З А П О В Е Д 
 

НА НАЧАЛНИКА НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА 
 

 

___.___.2017 г.    №            София 
 

 

ОТНОСНО: изменение и допълнение на заповед № 1193/21.06.2017 г. на началника на 

Националната служба за охрана (НСО) за обявяване на конкурс за назначаване на 

офицер в НСО. 

 

  

 

На основание чл. 9, т. 1 и чл. 10, ал. 4, предложение второ от Закона за  

Националната служба за охрана, 

 

З  А  П  О  В  Я  Д  В  А  М : 

 

1. Считано от датата на регистриране на настоящата заповед изменям текста в т. 

IХ от заповед № 1193/21.06.2017 г. за обявяване на конкурс за назначаване на офицер в 

НСО, както следва: 

„IХ. Назначавам конкурсна комисия в състав: 

председател: полковник Росен Тинков Тодоров – заместник-началник на НСО; 

заместник-председател: началникът на сектор АЧР, отдел 08 и 

Член:началникът на отдел 04; 

и резервни членове, които да участват в заседанията на комисията при 

отсъствие на титуляра на структурното звено, посочен като редовен член 

комисията: 

1. началникът на сектор 01 в отдел 03; 

2. главен експерт III-та степен в сектор АЧР в отдел 08.“ 

2. Считано от датата на регистриране на настоящата заповед изменям текста в т. Х 

от заповед № 1193/21.06.2017 г. за обявяване на конкурс за назначаване на офицер в 

НСО, както следва: 

„Х. Назначавам експертна група за първи етап от конкурса „Изпит за 

установяване на нивото на специфични знания и/или умения за изпълнение на 

длъжността“ в състав: 

Ръководител: началникът на сектор 02 в отдел 02 и 

Членове: 

1. началникът на сектор 03 в отдел 03; 

2. главен юрисконсулт в отдел 08. 

Началникът на сектор 02 в отдел 02 при необходимост да определи със заповед 

допълнителни членове за провеждане на изпита за установяване на специфичните 

знания и/или умения за изпълнение на длъжността.“ 



   
Заповедта да се доведе до знанието на състава конкурсната комисия и на 

експертните групи за сведение и изпълнение. 

Заповедта да се публикува на интернет страницата на НСО, а копие от нея да се 

постави на общодостъпно място в контролно-пропускателния пункт в службата. 

 
 

НАЧАЛНИК 

                                             НА НАЦИОНАЛНАТА 

СЛУЖБА ЗА ОХРАНА:           П 

 

                                                          Генерал-лейтенант д-р Ангел АНТОНОВ 
 

 


