МОТИВИ
към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № І-3 от 2015 г. за
специфичните изисквания, условията и реда за постъпване на държавна служба в
Държавна агенция „Национална сигурност“ ( обн., ДВ, бр. 90 от 2015 г., изм. и доп.
бр. 18 от 2017 г.)
Проектът на Наредба е изготвен по повод необходимостта от създаването в Глава
четвърта на Раздел VІ с наименование „Изследване на интелектуалните способности“.
Отделянето на това изследване като отделен конкурсен етап, който да има
елиминаторен характер,се обосновава от констатациите и извършените анализиот
Специализирана административна дирекция „Човешки ресурси“ на Държавна агенция
„Националнасигурност“ /ДАНС/ на база проведените до момента процедури по подбор
на кандидати за постъпване на служба в Агенцията.
IQ е най-добрият прогностичен фактор за цялостното представяне на работното
място, в обучението и в изпълнението на конкретни задачи. Необходимо е да бъде
отбелязано, че валидността на интелигентността като предсказващ фактор се
генерализира много добре в различните държави, култури, индустрии и работни места.
Нещо повече, тази валидност се повишава с увеличаването сложността на
осъществяваната дейност. Колкото по-изискваща е осъществяваната дейност в
интелектуално отношение, толкова по-важна за успеха е интелигентността. IQ има поголяма валидност при предсказването на работното представяне, отколкото
личностните качества, конкретни способности или професионални интереси. Хората с
по-висок IQ придобиват по-ефикасно (по-бързо и повече) професионални познания,
което от своя страна е изключително добър маркер за успешно представяне в
осъществяваната дейност. С други думи, по-високият IQ индикира по-добра
обучаемост.
С оглед спецификите на задачите, които изпълняват служителите на ДАНС, е
важно да се обърне внимание на нуждата от назначаването на хора, чийто
интелектуален потенциал позволява да бъдат адекватно обучени и да изпълняват
задълженията си самостоятелно и ефективно, вземайки самостоятелно решения, когато
се налага.
С въвеждането на изследването на интелектуалните способности като отделен
етап, ще се елиминира възможността да се провеждат останалите конкурсни етапи с
кандидати, чиито общи умствени способности не са на нужното ниво, за да изпълняват
достатъчно ефективновъзложените със закон дейности на ДАНС.
Останалите изменения и допълнения в Наредба № І-3 са с редакционен характер и
са продиктувано от създаването в Глава четвърта от тази наредба на Раздел VІа, както и
от влезлия в сила Закон за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно
придобитото имущество, уреждащ и предотвратяването и установяването на конфликта
на интереси, и отменящ Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на
интереси, към който отменен закон бланкетно се препраща в тази наредба.

