МОТИВИ
към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-433 от 2017 г. за
професионалното обучение на служителите от Министерството на вътрешните работи (Обн.,
ДВ, бр. 26 от 2017 г.)

1. Причини, които налагат приемането на акта:
С Наредба № 8121з-433 от 2017 г. за професионалното обучение на служителите от
Министерството на вътрешните работи се определя редът за планиране, организиране,
провеждане, контрол и отчитане на професионалното обучение и редът за провеждане на
проверките за оценяване на нивото на професионалната подготовка на държавните служители
по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи (Наредба).
Актуалните въпроси, свързани с противодействието на тероризма, налагат промяна и
подобряване на сега действащия модел на професионално обучение на служителите от
Специализирания отряд за борба с тероризма (СОБТ), като към видовете подготовки от
професионалното обучение по месторабота се добавя нов вид подготовка - тактическа
подготовка, с която се надграждат качествата и уменията, необходими на държавните
служители от СОБТ за изпълнение на служебните им задължения. Тактическата подготовка
има за цел създаване, усъвършенстване и поддържане на знания, умения и навици за
планиране, организиране, провеждане и анализ на специални операции. В тази връзка в
проекта се предлага при провеждането на професионалното обучение по месторабота за
служителите от СОБТ, то да включва и тактическа подготовка. Тактическата подготовка ще се
провежда в установеното за СОБТ работно време за не по-малко от 8 часа месечно.
Предвид спецификата на дейност на СОБТ, се предлага постъпилите в СОБТ
държавни служители, притежаващи полицейска първоначална професионална подготовка от
АМВР, да преминават специализирано обучение, което се организира под формата на
професионално обучение по месторабота, включващо занятия по следните видове подготовки:
специализирана, физическа, по полицейска лична защита, стрелкова и тактическа, посочени в
чл. 3, ал. 2 от Наредбата, като редът за провеждането им ще се определя от командира на
СОБТ. Промяната в Наредбата ще регламентира видовете подготовки в СОБТ да се провеждат
по учебно-планова документация, утвърдена от командира, изготвена въз основа на утвърден
от главния секретар на МВР годишен тематичен план по тези подготовки.
2. Цели, които се поставят:
Развиване на специфични знания и умения, постоянно повишаване и поддържане на
професионалната квалификация на служителите от СОБТ за по-ефективното им използване
при изпълнение на законово установените им задължения. Постигане на максимална
ефективност при планиране, организиране, провеждане, контрол и отчитане на
професионалното обучение на държавните служители от СОБТ.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
Издаването на наредбата не води до необходимост от допълнителни финансови
средства.

4. Очаквани резултати от прилагането:
С приемането промените на наредбата се очаква да бъде осигурена резултатност при
планирането, организирането, провеждането, контрола и отчитането на професионалното
обучение в СОБТ, което ще повиши неговото качеството и ще осигури нужното
професионално ниво на служителите в отряда при осъществяване на служебните им
задължения.
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.
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