
З А П О В Е Д

НА НАЧАЛНИКА НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

06.11.2019 г. № 1947                                         София

ОТНОСНО: Изменение на заповед № 1624/03.10.2019 г. 

На основание чл. 9, т. 1 и чл. 10, ал. 4, предложение второ от ЗНСО и във връзка
с докладна записка с рег. № В-7985/06.11.2019 г.,

З А П О В Я Д В А М:

Изменям заповед № 1624/03.10.2019 г., както следва:
Раздел II точки 2 и 10 се изменят, както следва:
  „2. да не са по-възрастни от 40 години към 10.02.2020 г.;“
  „10. да не са лишавани от право да управляват МПС 3 (три) години назад, 

считано от 10.02.2020 г.;“
Раздел IV се изменя, както следва:
  „IV. Документите за участие в конкурса се подават в приемната на контролно-

пропускателния пункт на НСО всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до
17.00 ч. в срок от 04.10.2019 г. до 26.11.2019 г. включително. След 26.11.2019 г. да не
се приемат документи.“

Раздел V се изменя, както следва:
  „V. 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  29.11.2019  г.
кандидатите  да  представят  в  НСО оригиналът на  издадения от  ЦВМК-ВМА-София
документ за годност за съответното направление на дейност.“ 

Раздел VI се изменя, както следва:
 „VI.  В  срок  до  02.12.2019  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.“

Раздел VII се изменя, както следва:
 „VII. Конкурсната процедура да се проведе на следните етапи:

1. Първи етап - включва две части:
а) изпит за установяване на физическа подготовка:  коремни преси - най-

малко 25 повторения за 1 минута и крос 1400 метра за маскимално време 8 минути и
19 секунди, при лошо време кросът се заменя със совалково бягане 10 пъти по 10
метра за максимално време 34 секунди;

б) изпит за установяване на нивото на специфични знания и умения за
изпълнение на длъжността:  решаване на два изпитни листа с общо 90 въпроса за
водач на МПС от категория „В“ за 60 минути с максимален брой грешни отговори 10,
практически изпит с управление на МПС от категория „С“ на полигон, практически
изпит с управление на МПС от категория „В“ на полигон и практически изпит с МПС
от категория „В“ в градски условия. 



Етапът  да  се проведе  на  4,  5  и  6.12.2019  г.  по  методики,  утвърдени  със
заповеди  №  1068/02.06.2017  г.,  изменена  със  заповед  №  851/15.05.2019  г.  и  №
1709/28.09.2017 г., изменена със заповед № 852/15.05.2019 г.;

В срок до 09.12.2019 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  в  периода  от
10.12.2019 г. до 15.12.2019 г.

В срок до 16.12.2019 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 18.12.2019 г. 
В срок до 19.12.2019 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.

В срок до 06.01.2020 г., включително класираните и резервните кандидати да
подадат  документи  за  издаване  на  разрешение  за  достъп  до  класифицирана
информация.

Заповедта да се публикува на интернет страницата на НСО, а копие от нея да се
постави на общодостъпно място в контролно-пропускателния пункт на службата.

Заповедта  да  се  доведе  до  знанието  на  заместник  –  началниците  на  НСО,
началникът на отдел 08, състава на конкурсната комисия и на експертните групи.

НАЧАЛНИК  НА
НАЦИОНАЛНАТА
СЛУЖБА ЗА ОХРАНА:            П

Бригаден генерал Красимир Станчев
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