
З А П О В Е Д 

 

НА НАЧАЛНИКА НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА 
 

14.03.2022 г.              № 330                                               София 
 

ОТНОСНО: Изменение на заповед № 273/28.02.2022 г.  

    

На основание чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 9, т. 1 и чл. 10, ал. 4 предложение 

второ от Закона за Националната служба за охрана (ЗНСО), чл. 33 от Правилника за 

прилагане на Закона за Националната служба за охрана (ППЗНСО),   
 

З А П О В Я Д В А М: 
 

Изменям заповед № 273/28.02.2022 г., както следва: 

  Текстът на т. VII и т. VIII се изменя така: 

 „VII. В срок до 21.03.2022 г. 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: „Установяване на специфични знания“ да се проведе на 

23.03.2022 г., съгласно специализирана методика, утвърдена със заповед  на началника 

на НСО. 

В срок до 25.03.2022 г. 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 

28.03.2022 г. до 07.04.2022 г. включително, съгласно специализирана методика, 

утвърдена със заповед на началника на НСО.  

В срок до 11.04.2022 г. 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 в периода от 

13.04.2022 г.  до 14.04.2022 г. съгласно Специализирана методика за формиране на 

оценка от заключително интервю на конкурсната комисия при приемане на офицери 

или сержанти в Националната служба за охрана, утвърдена със заповед на началника 

на НСО.  

В срок до 18.04.2022 г. конкурсната комисия да обяви крайното класиране и да 

определи резерв от кандидати на интернет страницата на службата. 

В срок до 21.04.2022 г. класираните и резервните кандидати да подадат 

документи за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация.“ 

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

експертните групи, за сведение и изпълнение. 
 

НАЧАЛНИК НА 

      НАЦИОНАЛНАТА         /п/           

      СЛУЖБА ЗА ОХРАНА:  

                                              бригаден генерал Емил ТОНЕВ 


