
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА 

 

търси да назначи като лице, работещо по трудово правоотношение 1 (един) 

специалист за длъжността “Електромеханик” 

 

Описание: 

Електромеханиците изпълняват следните основни задачи: 

-монтират, настройват и ремонтират различни електрически машини, 

двигатели, генератори, табла, контролни апарати, инструменти или електрически 

части на подемници и подобно оборудване; 

-монтират, настройват и ремонтират електрически части на домакински 

уреди, промишлени машини и друго оборудване; 

-преглеждат и тестват промишлени електрически продукти; 

-инсталират, тестват, свързват, предават за експлоатация, поддържат и 

модифицират електрическо оборудване, кабелни и контролни системи; 

-свързват електрически системи със захранване; 

-заменят и поправят дефектни части. 

 

Изисквания за заемане на длъжността: 

-да са пълнолетни лица само с българско гражданство;  

-да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от 

реабилитацията, или освободени от наказателна отговорност за извършено 

умишлено престъпление от общ характер с налагане на административно 

наказание по чл. 78а от Наказателния кодекс;  

-да не са привлечени като обвиняеми или подсъдими за умишлено престъпление 

от общ характер; 

-образование – средно; 

-професионален опит – 1 година; 

-III-та квалификационна група по електробезопастност; 

-отговорност към работата; 

-изпълнителност и дисциплина; 

-умение за работа в екип. 

 

Основно възнаграждение – Основната месечна заплата се определя съгласно 

„Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация“ по нива и 

степени в зависимост от професионалния опит. 

 

Документи за кандидатсване: 

1. копие на лична карта; 

2. удостоверение от психодиспансер, че кандидатът не се води на отчет – 

оригинал, придружен с едно копие;  

3. копие на диплома за завършено средно образование (при издадена диплома от 

чуждестранно учебно заведение – удостоверение за признато образование), със 



специалност: „енергийни съоръжения и инсталации, машини и съоръжения, 

машинен техник“; 

4. автобиография по образец, приложение към настоящата обява;  

5. декларация за съгласие за обработване на лични данни (по образец), попълва 

се при подаване на документите в НСО;  

6. декларация за притежание само на българско гражданство (по образец), 

попълва се при подаване на документите в НСО;  

7. декларация относно лишаване от правото за упражняване на определена 

професия или дейност (по образец), попълва се при подаване на документите в 

НСО; 

8. документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа и 

след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок 

над 3 месеца. 

 

Срокът за подаване на документите на желаещите да кандидатстват за 

заемането на вакантната длъжност е от 01.08.2018 г. до 30.08.2018 г. 

включително. След 30.08.2018 г. да не се приемат документи. Документите се 

приемат всеки работен ден от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:30 часа до 16:00 

часа в приемната стая на контролно-пропусквателния пункт на НСО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я 

на 

/посочват се трите имена по лична карта/ 

Роден/а на дата и месторождение /да се посочва включително в коя област и 

община е понастоящем/, ЕГН, гражданство /българско, двойно, друго/; постоянен и  

настоящ адрес, както и на какви други адреси и кога е живял; телефон /мобилен 

телефон/ за връзка. 

Образование: 

- Основно – къде и кога е завършено; 

- Средно – къде и кога е завършено; 

- Висше – къде и кога е завършено, образователно-квалификационна 

степен; 

- Завършени курсове /езикови, професионални, компютърно обучение и т. 

н./; 

- Нива на владеене на чужди езици по общоевропейска езикова рамка. 

Наборна военна служба /ако е отбил такава/: 

 - от кога до кога е служил; къде е служил; на каква длъжност; причини за 

уволнението /изтичане на срока на службата, по болест и т. н./. 

Трудова дейност: 

- Последователно се изброяват: къде, в какъв период и на каква длъжност е 

работил/а/ преди и понастоящем;  

- За всеки отделен случай на работа се посочва причината за напускане /по 

собствено желание, съкращение, закриване, по дисциплинарен ред и др./; 

- Ако към момента кандидатът е безработен се посочва регистриран ли е в 

„Агенция по заетостта“, съответното териториално „Бюро по труда“.    

Баща на кандидата: 

- Три имена по лична карта; месторождение, дата на раждане; ЕГН; 

гражданство; адрес /постоянен и настоящ/; образование /къде и кога е 

завършено/; трудова дейност / къде, в какъв период и на каква длъжност е 

работил преди и понастоящем /. 

Майка на кандидата - както за бащата. 

Брат /сестра/ на кандидата - както за бащата. 

Съпруг/а/ на кандидата - както за бащата. 

Деца на кандидата: 

- Три имена; дата на раждане; месторождение; ЕГН; с какво се занимава.  

В случай на предишни бракове на кандидата, се посочват данни за бивши 

съпрузи - както за бащата. 

Автобиографията се написва собственоръчно със син или черен химикал. 

 

Дата         ПОДПИС 

град           /име и фамилия/

  


