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УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

На основание чл. 114 от Конституцията на Република България, чл. 8, ал. 2 и чл. 31, 

ал. 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, 

внасям за разглеждане предложен от началника на Националната служба за охрана 

проект на постановление на Министерския съвет за приемане на Правилник за 

прилагане на Закона за Националната служба за охрана. 

С проекта на Правилник за прилагане на Закона за Националната служба за охрана 

се предлага нормативно развитие на законовата уредба по въпросите, за които е налице 

препращане в Закона за Националната служба за охрана. 

Проектът на правилник съдържа разпоредби относно функциите и задачите на 

структурните звена в НСО. Основните структурни звена в НСО се утвърждават от 

президента на републиката. Президентът е издал Указ № 8 от 20.01.2016 г. за 

утвърждаване на основните структурни звена в НСО. Съгласно чл. 6, ал. 2 от ЗНСО 

функциите и задачите на структурните звена в НСО се определят с правилника за 

прилагане на закона. В проекта са предвидени и общите права и задължения на 

началниците на основните структурни звена в НСО. 

Уредени са правилата за работа на комисията по чл. 23 от ЗНСО. Последната има 

правомощия по ЗНСО да определя охрана при усложнена среда за сигурност, повишена 

или конкретна застрашеност. 

Проектът урежда условията и редът за провеждането на конкурс за приемането на 

офицери и сержанти в НСО. Предлага се установяването на годността на кандидатите за 

офицери и сержанти да се извършва чрез медицинско изследване във 

Военномедицинската академия. За длъжностите, за които се изисква достъп до 

класифицирана информация, кандидатите се проучват за надеждност съгласно ЗЗКИ. 

Кандидатите за работа в НСО подлежат на проверка за психологическа пригодност чрез 

провеждане на психологическо изследване. 

Регламентирани са условията и редът за провеждането на професионалната 

подготовка, обучението и квалификацията на служителите на НСО. 



Предвидени са разпоредби относно личните предпазни и защитни средства на 

офицерите и сержантите от НСО, както и относно изискванията за изпълнение на 

задължението на офицерите и сержантите от НСО по всяко време на денонощието да 

бъдат на разположение за изпълнение на служебните си задължения.  

Проектът предвижда провеждане на годишно атестиране на служителите на НСО 

въз основа на оценки от 1 до 4 по система от критерии. Предлага се процедура за 

обжалване на атестационните оценки. Съдържат се текстове относно значението на 

атестирането за кариерното развитие. 

Предвидени са условия и ред за награждаването на служителите от НСО, 

разпоредби за служебното дело на служителите и възстановяването по бюджета на НСО 

на направени разходи. 

Предложеният проект на Постановление за приемане на Правилник за прилагане на 

Закона за Националната служба за охрана няма да доведе до пряко и/или косвено 

въздействие върху държавния бюджет, поради което се прилага проект на финансова 

обосновка в съответствие с чл. 35, ал. 1, т. 4, б. „б” от Устройствения правилник на 

Министерския съвет и на неговата администрация. 

С проекта на Постановление на Министерския съвет за приемане на Правилник за 

прилагане на Закона за Националната служба за охрана не се предвижда въвеждане на 

разпоредби от европейското законодателство и не е свързан с изпълнение на актове на 

Европейския съюз, поради което не се прилага справка за съответствие с европейското 

право. 

Проектът на акт е публикуван на портала на Министерския съвет за обществени 

консултации, съгласно разпоредбата чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове. 

Документите относно проекта на Постановление на Министерския съвет са 

съгласувани по реда на чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на 

неговата администрация, като получените становища са отразени в приложената 

таблица. 

 С оглед на гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник 

на Министерския съвет и на неговата администрация, 

 

        ПРЕДЛАГАМ: 

 

Министерският съвет да обсъди и приеме представения проект на Постановление 

на Министерския съвет за приемане на Правилник за прилагане на Закона за 

Националната служба за охрана. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Правилник за 

прилагане на Закона за Националната служба за охрана; 

2. Проект на Правилник за прилагане на Закона за Националната служба за охрана; 

3. Проект на финансова обосновка; 

4. Проект на съобщение за средствата за масово осведомяване. 

 
 

 

    МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

             РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ: 

                                                                                     БОЙКО БОРИСОВ 

                                                         


