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 О Б Я В Л Е Н И Е 

за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител 

в НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА 

 

със седалище и адрес: гр. София, бул. „Черни връх“ № 43, П.К. 1407, 

на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 

от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и заповед № 

2147/27.12.2018 г. на началника на Националната служба за охрана се обявява конкурс за 

назначаване на държавен служител при следните условия: 

1. Конкурсът се обявява за длъжността „главен експерт“ в звено „Международно 

сътрудничество, протокол и връзки с обществеността“ на Националната служба за охрана. 

2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане 

на длъжността: 

а) да отговарят на изискванията по чл. 7 от Закона за държавния служител; 

б) да имат образователно-квалификационна степен: „Бакалавър“; 

в) професионален опит: 3 /три/ години или придобит IV младши ранг; 

г) област на висшето образование: Социални, стопански и правни науки;  професионално 

направление: Обществени комуникации и информационни науки; професионална 

квалификация: PRексперт; връзки с обществеността; журналистика или комуникационни 

науки; 

д) компетентности: ориентация към резултати; работа в екип; фокус към клиента 

(вътрешен/външен); комуникативна компетентност; професионална компетентност; аналитична 

компетентност и други специфични за длъжността и за административното звено изисквания. 

3. Начин на провеждане на конкурса: 

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе по следния начин: 

а) практически изпит 

и 

б) интервю – събеседване. 

4. Документи за участие в конкурсната процедура: 

а) заявление за участие в конкурса – по образец, съгласно Приложение № 2 към чл. 17, 

ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители (НПКДСл); 

б) декларация от лицето, за неговото гражданство и за обстоятелствата, че е пълнолетно, 

не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на 

лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността, за която 

кандидатства, съгласно чл. 17, ал. 2 от НПКДСл; 

в) копие на лична карта; 

г) удостоверение от психодиспансер, че кандидатът не се води на отчет; 
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д) копие на диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна 

степен – „бакалавър“ или по-високо (при издадена диплома от чужденстранно учебно заведение 

– удостоверение за признато образование); 

е) автобиография; 

ж) декларация за съгласие за обработване на личните данни, по образец – попълва се при 

подаване на документите в НСО; 

з) декларация за съгласие за извършване на проучване по Закона за защита на 

класифицираната информация, по образец - попълва се при подаване на документите в НСО; 

и) документ, удостоверяващ разрешение за достъп до класифицирана информация на 

ниво „Секретно“, ако кандидатът притежава такова; 

к) копие от документи удостоверяващи продължителността и областта на 

професионалния опит или придобития ранг, като държавен служител. 

5. Място и срок за подаване на документи за участие: 

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник (нотариално 

заверено пълномощно) в 10-дневен срок от публикуването на обявлението, всеки работен ден 

от 09:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:30 ч. до 16:00 ч., в контролно-пропускателния пункт на 

Националната служба за охрана, находящ се на адрес: гр. София, бул. „Черни връх“ № 43. 

6. Списъците и други съобщения, във връзка с конкурса ще се обявяват на 

общодостъпно място в контролно-пропускателния пункт на Националната служба за охрана, 

находящ се на адрес: гр. София, бул. „Черни връх“ № 43 и на интернет страницата на 

Националната службата за охрана. 

 7. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика: 

а) подготвя и провежда пресконференции, интервюта и брифинги с участието на 

ръководството на Националната служба за охрана; 

б) по нареждане на началника на НСО информира средствата за масово осведомяване по 

случаи с голям обществен интерес; 

в) съгласува, подготвя и подпомага публичните изяви на ръководството на 

Националната служба за охрана; 

г) предоставя информация, отразена в средствата за масово осведомяване, свързана с 

дейността на Националната служба за охрана, на началника й в рамките на раотния ден; 

д) анализира публикациите в медиите за обществено мнение за дейността на 

Националната служба за охрана и информира ежедневно началника й; 

е) организира и провежда информационни кампании за дейността на Националната 

служба за охрана; 

ж) разработва материали за популяризиране дейността на Националната служба за 

охрана; 

з) анализира ефективността на медийното представяне на Националната служба за 

охрана; 

и) осъществява връзка със средствата за масово осведомяване; 

к) подготвя и предоставя периодичната информация на медиите във връзка с дейността 

на Националната служба за охрана след одобряване от началника й, като организира 

публикуването й на интернет страницата на Националната служба за охрана; 

л) установява и утвърждава ефективни канали за комуникация и взаимодействие с 

медиите и други институции; 

м) създава и поддържа архив с публикациите, аудио- и видеозаписите от осъществените 
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медийни изяви, свързани с Националната служба за охрана; 

н) подготвя проекти за отговори на негативни публикации, свързани с  дейността на 

Националната служба за охрана, след съгласуване с нейния началник; 

о) подготвя и осигурява информационната стратегия на Националната служба за охрана; 

п) извършва и други дейности, възложени от началника на Националата служба за 

охрана. 

8. Oсновната заплата за заемане на длъжността е в размер от 510 лв. до 2150 лв. – 

според професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат. 

 

 

ЗА НАЧАЛНИК НА  

НАЦИОНАЛНАТА 

СЛУЖБА ЗА ОХРАНА:      П 

                           Полковник  РОСЕН ТОДОРОВ 
        (съгл. зап. № 2095/14.12.2018 г.) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


