
                                         З А П О В Е Д 

НА НАЧАЛНИКА НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА 

 

20.04.2017 г.                         №785                                            София 
 

 

ОТНОСНО: заповед за изменение на заповед 
 

  

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

Националната служба за охрана (ЗНСО),  

 

 

 

 

З А П О В Я Д В А М: 

 

Изменям заповед с рег. №723/07.04.2017 г. като, точки VI, VII, VIII и IX се 

променят в следния вид: 

 VI. При приемане на документите в НСО кандидатите да бъдат изпращани пред 

военномедицинските органи на Централната военномедицинска комисия на 

Военномедицинска академия – София (ЦВМК-ВМА-София) за издаване на експертно 

решение за годност за съответното направление на дейност. В срок до 28.04.2017 г. 

кандидатите да представят в НСО оригиналът на издадения от ЦВМК-ВМА-София 

документ за годност за съответното направление на дейност. 

VII. В срок до 28.04.2017 г. на общодостъпно място в контролно-пропускателния 

пункт на Националната служба за охрана и на интернет страницата на службата да бъде 

обявен списъкът на допуснатите и недопуснатите за участие в конкурса кандидати и 

графикът за явяване на допуснатите кандидати до първия етап от провеждането на 

конкурса. 

VIII. Конкурсната процедура да се проведе на следните етапи: 

1. Първи етап: „Изпит за установяване на нивото на специфични знания или 

умения за изпълнението на длъжността“ да се проведе на 02.05.2017 г. по утвърдената 

методика. 

В срок до 02.05.2017 г. на общодостъпно място в контролно-пропускателния 

пункт на Националната служба за охрана и на интернет страницата на службата да бъде 

обявен списъкът на допуснатите и недопуснатите до втория етап от конкурса кандидати и 

графикът за явяване на допуснатите кандидати до втория етап от провеждането на 

конкурса. 

2. Втори етап: „Психологично изследване“ да се проведе на 03.05.2017 г. 

В срок до 04.05.2017 г. на общодостъпно място в контролно-пропускателния 

пункт на Националната служба за охрана и на интернет страницата на службата да бъде 

обявен списъкът на допуснатите и недопуснатите до третия етап от конкурса кандидати и 

графикът за явяване на допуснатите кандидати до третия етап от провеждането на 

конкурса.  

3. Трети етап: „Заключително интервю“ да се проведе на 08.05.2017 г. 

В срок до 09.05.2017 г. конкурсната комисия да обяви крайното класиране и да 

определи резерв от кандидати. Крайното класиране и резервът от кандидати да бъдат 

обявени на общодостъпно място в контролно-пропускателния пункт на Националната 

служба за охрана и на интернет страницата на службата.  



IX. Назначавам конкурсна комисия в състав: 

председател: полковник Илия Илиев - началник на отдел 07; 

заместник-председател: началникът в сектор АЧР в отдел 08 и  

членове:  

1. началникът на сектор 02 в отдел 07; 

2. главният експерт II-степен в група ВВО в сектор 02 в отдел 07; 

3. главният експерт III-степен в сектор АЧР в отдел 08; 

и резервни членове, които да участват в заседания на комисията при отсъствие на 

титуляра на структурното звено, посочен като редовен член на комисията: 

1. старшият технически сътрудник-пожарникар в група ПАБ в сектор 02 в одел 

07; 

2. старшият експерт в сектор АЧР в отдел 08. 

 

 

      

 

 

НАЧАЛНИК НА 

     НАЦИОНАЛНАТА 

     СЛУЖБА ЗА ОХРАНА:  П 

           генерал-лейтенант д-р Ангел Антонов 

 

 

 


