МОТИВИ
към проект на Наредба за изменение на Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за
назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи (Обн., ДВ. бр. 64 от
2014 г., изм. и доп. ДВ. бр.10 и 33 от 2015 г., бр. 61 от 2016 г., бр. 25 от 2017 г., бр. 3 от 2018 г.)
1. Причини, които налагат приемането на акта:
Последните изменения и допълнения на Наредба № 8121з-344 от 2014 г. за назначаване
на държавна служба в Министерството на вътрешните работи (МВР) са от 5 януари 2018 г. и с
тях е въвежда процедура по назначаването на разследващи полицаи, при която конкурсната
комисия се председателства от служител от дирекция „Човешки ресурси“ (ДЧР), а заместникпредседател е служител на Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) – по направление
на дейност, които заемат ръководна или по-висока длъжност, като по този начин на практика
не може да бъде осигурено обезпечаване на дейността по места. Следва да се има предвид, че
при организацията на централизираните конкурси за разследващи полицаи е задължително
участието на представители на съответната областна дирекция на МВР (ОДМВР), и поконкретно началника на отдел „Разследване“, с оглед извършването на адекватна преценка
при избора на подходящите кандидати, предвид специфичната оперативна обстановка п о
места. Тъкмо това налага незабавното изменение на акта и в тази връзка прилагането на 14
дневен срок по отношение неговото обществено обсъждане.
2. Цели, които се поставят с приемането на проекта:
В проекта на Наредбата за изменение на Наредба № 8121з-344 от 2014 г. се предвижда
задължителното включване в състава на конкурсната комисия за разследващи полицаи, на
представители от ГДНП, Главна дирекция „Гранична полиция, Главна дирекция „Борба с
организираната престъпност“, а за Столична дирекция на вътрешните работи или ОДМВР от
съответната дирекция, като по този начин се цели постигането на обективност и адекватност
на преценката при избора на подходящите кандидати, като се вземат предвид специфичната
оперативна обстановка по места, както и спецификата на работа по това направление на
дейност съобразена със спецификата на района на осъществяването й. Запазва се
възможността по преценка на органа, който обявява конкурса, в състава на комисията да могат
да се включват и служители от дирекция „Вътрешна сигурност“ и служители на ДЧР, като
допълнителна гаранция за предотвратяването и пресичането на евентуални корупционни
практики в тази дейност.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
Прилагането на акта не изисква и не е свързано с финансови и други средства.
4. Очаквани резултати от прилагането:
Своевременно обезпечаване дейността на разследващите полицаи по места.
Нормативно установяване на гаранции за постигането на обективност и адекватност на
преценката при избора на подходящите кандидати, като се вземат предвид специфичната
оперативна обстановка по места, както и спецификата на работа по това направление на
дейност съобразена със спецификата на района на осъществяването й.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
С проекта не се предвижда въвеждане на европейско законодателство, поради което не
е изготвена таблица за съответствие с европейското право.

