
                                         З А П О В Е Д 

НА НАЧАЛНИКА НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА 

 

28.01.2020 г.                      № 155                                          София 
 

 

ОТНОСНО: обявяване на конкурс за назначаване на „главен юрисконсулт I-ва степен“ 

в звено „Правно-нормативно осигуряване“ на Националната служба за 

охрана (НСО) - 2 (две) свободни длъжности. 
 

  
На основание чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 9, т. 1 от Закона за Националната 

служба за охрана, чл. 33 от Правилника за прилагане на Закона за Националната 

служба за охрана, във връзка с докладна записка с рег. № В-819/28.01.2020 г. на 

началника на сектор в звено „Правно-нормативно осигуряване“, 

  

З А П О В Я Д В А М: 

 

I. ОБЯВЯВАМ конкурс за назначаване на офицер в НСО за длъжност „главен 

юрисконсулт I-ва степен“ – 2 (две) свободни длъжности.  

II. Кандидатите за участие в конкурса трябва да отговарят на следните 

изисквания: 

1. да са пълнолетни лица само с българско гражданство; 

2. да не бъдат по-възрастни от 40 години към 28.02.2020 г.; 

3. да имат висше образование по специалността „Право“; 

4. да имат юридическа правоспособност по смисъла на Закона за съдебната 

власт; 

5. да имат минимален професионален опит – 5 години юридически стаж по 

смисъла на § 1 от ДР на Закона за адвокатурата; 

6. 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; 

7. да не са привлечени като обвиняеми или подсъдими за умишлено 

престъпление от общ характер;  

8. да са годни за направлението на дейност, установено от военномедицинските 

органи на Военномедицинска академия; 

9. да са психологично пригодни, определено от специализираното звено на 

НСО по психологично осигуряване;  

10. да не са лишени от правото да упражняват определена професия или 

дейност, относими към длъжността „главен юрисконсулт I-ва степен“.  

III. Необходими документи и изисквания във връзка с тях: 

1. за участие в конкурса кандидатите да подадат заявление (по образец), към 

което да се приложат: 

а) копие на лична карта; 



б) удостоверение от психодиспансер, че кандидатът не се води на учет – 

оригинал, придружен с едно копие; 

в) копие от диплома за завършено висше образование по специалността 

„Право” (при издадена диплома от чуждестранно учебно заведение – удостоверение за 

признато образование); 

г) копие от удостоверение за юридическа правоспособност 

д) автобиография, подписана от кандидата (приложение – образец); 

е) декларация за съгласие за обработване на лични данни (по образец); 

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

класифицираната информация (по образец); 

з) декларация за българско гражданство (по образец); 

и) декларация относно липса на лишаване от право за упражняване на 

определена професия или дейност (по образец); 

к) копие от трудова, служебна и/или осигурителна книжка и/или друг/и 

документ/и, удостоверяващ/и юридическия стаж на кандидата; 

л) документ, удостоверяващ разрешение за достъп до класифицирана 

информация за ниво „секретно“ или по-високо, ако кандидатът притежава такова; 

м) декларация за посочване на електронен адрес и телефонен/GSM номер (по 

образец). 

2. Кандидатът може по своя преценка да приложи към заявлението си и други 

документи, които имат отношение към установяването на професионалните му 

качества. 

3. Документите по образец (заявлението и документите по букви „е“, „ж“ „з“, 

„и“, „м“ на предходната точка) се попълват при подаването в НСО на документите за 

участие в конкурса. 

4. Документите за участие в конкурса се представят в оригинал, с изключение 

на тези, за които по-горе е посочено, че се представя копие. При подаването на 

документите за участие кандидатът лично заверява копията, като носи и оригиналите 

за справка. 

IV. Срокът за подаване на документите за участие в конкурса е от 03.02.2020 г. 

до 28.02.2020 г. включително. След 28.02.2020 г. да не се приемат документи. 

V. Документи се приемат всеки работен ден в периода по т. IV, от 09.00 ч. до 

12.30 ч. и от 14.00 ч. до 17.00 ч., в приемната стая на контролно-пропускателния пункт 

(КПП) на НСО - гр. София, бул. „Черни връх“, № 43. 

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 06.03.2020 г. 

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

документ за годност за съответното направление на дейност. 

VII. Описание на длъжността „главен юрисконсулт I-ва степен“ в звено ПНО - 

НСО: 

1. дава становища по правни въпроси, свързани с дейността на НСО; 

2. участва в изготвянето на проекти на договори съвместно със структурните 



звена, в чиято функционална компетентност е предметът на договора или дава 

становища за законосъобразността на проектите на договори; 

3. дава становища по законосъобразността на проекти на заповеди и други 

актове на началника на НСО;  

4. представлява НСО и началника на службата пред съдилищата и другите 

държавни органи и организации, пред органите на местното самоуправление и 

местната администрация, на основание чл. 32, т. 3 от ГПК и чл. 17, ал. 3 от АПК; 

5. дава становища за законосъобразното управление на недвижимите имоти и 

движимите вещи - държавна собственост, предоставени на службата; 

6. участва в изготвянето на проекти на актове на началника на НСО по 

обществените поръчки съвместно със структурните звена със специална 

компетентност, съгласно утвърдените вътрешни правила за възлагане на обществени 

поръчки; 

7. участва в изготвянето на проекти на становища на началника на НСО по 

материали, изпратени за съгласуване по реда на чл. 32, ал. 2 от Устройствения 

правилник на Министерския съвет и на неговата администрация или на друг 

нормативен акт. 

8. изпълнява задачи по правни въпроси, възложени от неговите началници. 

VIІІ. Провеждане на изпит с допуснатите до участие кандидати: 

1. Тематика на изпита: въпроси, свързани с предмета на функциите на звено 

„Правно-нормативно осигуряване“; 

2. Начин за провеждане на изпита: в две фази - писмена разработка и 

събеседване. Всяка от фазите на изпита има елиминаторен характер; 

3. Оценяването в изпитните фази да има числово изражение, да се осъществява 

от експертни екипи съгласно утвърдената Специализирана методика за провеждането 

на изпит за установяването на нивото на специфични знания и умения за изпълнение 

на офицерски юрисконсултски длъжности в звено „Правно – нормативно осигуряване“ 

на Националната служба за охрана, при следните критерии за оценяване на дейността и 

представянето на кандидатите: 

а) съобразеност с действащите нормативни актове; 

б) пълнота и яснота на изложението; 

в) практическа насоченост; 

г) последователност, аргументираност и стил на изложението. 

IХ. Назначавам конкурсна комисия в състав: 

председател: началникът на сектор в звено „Правно-нормативно осигуряване“; 

заместник-председател: началникът на сектор АЧР в отдел 08; 

членове:  

1. началникът на сектор в звено „Инспекторат“; 

2. ръководител на звено „Вътрешен одит“; 

3. главен юрисконсулт в звено ПНО, II младши ранг. 

и резервни членове, които председателят/заместник-председателят на 

конкурсната комисия може да кани да участват в заседания на комисията при 

отсъствие на редовен член: 

1. началникът на отдел 08; 



2. главният експерт в сектор АЧР - отдел 08; 

3. главният експерт в звено „Инспекторат“. 

Х. В срок до 10.03.2020 г. на общодостъпно място в КПП на НСО 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. 

XI. Конкурсната процедура да се проведе на следните етапи: 

1. Първи етап: „Изпит за установяването на нивото на специфични знания и 

умения“.  

Началникът на сектор в звено „Правно-нормативно осигуряване“ да организира 

провеждането на първия етап от конкурса „Изпит за установяването на нивото на 

специфични знания и умения“ съгласно утвърдената специализирана методика. 

След приключването на първия етап на общодостъпно място в КПП на НСО 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“. 

Назначавам експертна група за втори етап от конкурса „Психологично 

изследване“, в състав: 

ръководител: началник на сектор в звено „Психологическо осигуряване“ в 

отдел 08 и 

членове:  

1. старши експертът в звено „Психологично осигуряване“ - отдел 08; 

2. експертът в звено „Психологично осигуряване“ - отдел 08. 

След приключването на втория етап на общодостъпно място в КПП на НСО 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“.  

След приключването на третия етап 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 КПП на НСО и на интернет 

страницата на службата. 

XII. Посочените конкурсни етапи и обявяването на крайното класиране да се 

извършат в периода от 16.03.2020 г. до 07.04.2020 г. При необходимост от 

удължаването на този срок, председателят на конкурсната комисия да ми докладва 

писмено.  

В тридневен срок от обявяването на крайното класиране класираният на първо 

място и резервните кандидати да подадат документи за издаване на разрешение за 

достъп до класифицирана информация. 

 

XIII. Конкурсната комисия и експертната група да се подпомагат от технически 

секретар - експерт в сектор АЧР - отдел 08.  



XIV. Началникът на сектор АЧР да определя служител/и от сектора, които при 

поискване от кандидатите да им предоставят в допустимия обхват допълнителна 

информация относно конкурса.  

             XV. Съобщения във връзка с конкурса да бъдат обявявани на общодостъпно 

място в КПП на НСО (адрес: гр. София, бул. „Черни връх“, № 43) и на интернет 

страницата на Националната служба за охрана. 

XVI. Сектор АЧР да обяви конкурса най-малко в два специализирани 

сайтове/портали за търсене на работа, едновременно с публикуването на заповедта за 

конкурса на интернет страницата на НСО. 

За неуредените с настоящата заповед въпроси да се прилагат относимите 

нормативни уредби и вътрешнослужебните актове в НСО. 

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 състава на конкурсната комисия и на 

експертната група, за сведение и изпълнение. 
 

             ПРИЛОЖЕНИЕ: образец на автобиография. 

      

 НАЧАЛНИК НА 

      НАЦИОНАЛНАТА                      

      СЛУЖБА ЗА ОХРАНА: _____/П/__________ 

                     бригаден генерал КРАСИМИР СТАНЧЕВ                

 

                            


