
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ 
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” 

СТОЛИЧНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” 

 

Рег. № 764р-6250, Екз. № .... 

08.08.2019 г. 

 
 

П Р О Т О К О Л 
 

Днес, 08.08.2019 г. в сградата на Столична дирекция ,,Пожарна безопасност и защита на 

населението” се проведе заседание на конкурсната комисия за допускане на кандидати до участие 

в конкурс, обявен със заповед рег. № 8121К-11051/08.07.2019 г., относно обявяване на конкурс за 

назначаване на държавна служба в МВР за вакантни младши изпълнителски длъжности, за които 

се изисква първоначална професионална подготовка, както следва: 

СТОЛИЧНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” 

- спасител – старши спасител в сектор „Специализирани оперативни дейности” – 3 (три) 

вакантни длъжности; 

- водач на специален автомобил II-I степен, той и пожарникар – 2 (две) вакантни 

длъжности 

Заседанието на комисията е редовно, тъй като присъства 2/3 от състава й съгласно чл. 8 от 

Наредба № 8121з-344/25.07.2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на 

вътрешните работи и се проведе под ръководството на председателя на конкурсната комисия при 

следния дневен ред: 

1. Разглеждане и проверка на документите на кандидатите за установяване съответствието 

с изискванията за участие в конкурса, определени в т. ІІІ.1 на МЗ № 8121К-11051/08.07.2019 г. 

2. Допускане и недопускане на кандидати до изследване на физическата годност, съгласно 

т. ІV.1 на МЗ № 8121К-11051/08.07.2019 г. 

3. Определяне на дата и място за провеждане на изпита за изследване на физическата 

годност. 

След запознаване на конкурсната комисия с подадените документи, на основание член 

157, алинея 1 от Закона за министерството на вътрешните работи и член 9, точка 1, точка 2 и точка 

3 от Наредба № 8121з-344/25.07.2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на 

вътрешните работи, комисията, 

Р Е Ш И: 

І. ДОПУСКА до участие в конкурсната процедура кандидати, както следва: 

 1. За 3 (три) вакантни длъжности – „спасител - старши спасител” в сектор 

„Специализирани оперативни дейности”, следните кандидати: 
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№ Входящ номер на заявление 

1 2 

1. 764000-2007/17.07.2019 г. 

2. 764000-2014/17.07.2019 г. 

3. 764000-2030/18.07.2019 г. 

4. 764000-2075/23.07.2019 г. 

5. 764000-2081/23.07.2019 г. 

6. 764000-2090/24.07.2019 г. 

7. 764000-2015/17.07.2019 г. 

8. 764000-2002/17.07.2019 г. 

9. 764000-2078/23.07.2019 г. 

10. 764000-2112/25.07.2019 г. 

11. 764000-2111/25.07.2019 г. 

   

 2. За 2 (две) вакантни длъжности „водач на специален автомобил II-I степен, той и 

пожарникар”, следните кандидати: 

 

№ Входящ номер на заявление 

1 2 

1. 764000-1993/16.07.2019 г. 

2. 764000-2003/17.07.2019 г. 

3. 764000-2001/17.07.2019 г. 

4. 764000-2008/17.07.2019 г. 

5. 764000-2027/18.07.2019 г. 

6. 764000-2028/18.07.2019 г. 

7. 764000-2043/19.07.2019 г. 

8. 764000-2064/22.07.2019 г. 

9. 764000-2061/22.07.2019 г. 

10. 764000-2066/22.07.2019 г. 

11. 764000-2067/22.07.2019 г. 

12. 764000-2079/23.07.2019 г. 

13. 764000-2076/23.07.2019 г. 

14. 764000-2089/24.07.2019 г. 

15. 764000-2121/25.07.2019 г. 

16. 764000-2120/25.07.2019 г. 

17. 764000-2040/19.07.2019 г. 

18. 764000-2038/19.07.2019 г. 
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ІІ. НЕ ДОПУСКА до участие в конкурса за длъжността:  

1. За 3 (три) вакантни длъжности – „спасител – старши спасител” в сектор 

„Специализирани оперативни дейности” – НЯМА недопуснати кандидати. 

2. За 2 (две) вакантни длъжности „водач на специален автомобил II-I степен, той и 

пожарникар”, следните кандидати: 

 

№ Входящ номер на заявление 
 

Забележка 

1 2 3 

1.  
764000-2063/22.07.2019 г. Не отговаря на изискванията на точка 5 от раздел ІІ на 

заповедта 

2.  
764000-2092/24.07.2019 г. Не отговаря на изискванията на точка 5 от раздел ІІ на 

заповедта 

3.  764000-2108/25.07.2019 г. Няма медицинско свидетелство 

 

 III. Недопускането до участие в конкурса може да бъде обжалвано по реда на член 

157, алинея 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи. 

 

ІV. На основание чл. 9, т. 3 и чл. 18, ал. 1 от Наредба № 8121з-344/25 юли 2014 г. 

за назначаване на държавна служба в МВР и в изпълнение на т. ІV.1 от МЗ № 8121К-

11051/08.07.2019 г., етап “Изследване на физическата годност” с допуснатите до участие в 

конкурсната процедура кандидати, ще се проведе на спортен комплекс “Раковски”, намиращ се на 

адрес: град София, кв. „Иван Вазов“, ул. „Балша“ № 18, на 30.08.2019 г. от 08,30 ч.  

В деня на изпита кандидатът следва да се яви в подходящ спортен екип и да представи: 

- лична карта; 

- документ от здравно заведение или личен лекар, издаден в срок не по-рано от 3 дни от 

датата на явяване на изпита, удостоверяващ, че лицето няма медицински противопоказания за 

участие в дейности с физическо натоварване;  

 

            V. На основание § 3 от Наредба № 8121з-344/25.07.2014 г., настоящият протокол да 

бъде обявен на общодостъпни места в СДПБЗН и в електронната страница на дирекция “Човешки 

ресурси” - МВР, в интернет и интранет. 

 

 

КОМИСИЯ: /п/ 

 


