МОТИВИ
към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-344 от 2014 г. за
назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи
(Обн., ДВ, бр. 64 от 2014 г.; изм. и доп. бр. 10 и 33 от 2015 г., бр. 61 от 2016 г., бр. 25 от 2017
г., бр. 3, 26 и 78 от 2018 г.)
I. Причини, които налагат приемането на проекта:
Извършен анализ и установена необходимост от иницииране на промени, във
връзка с провеждането на конкурси за назначаване на разследващи полицаи, с оглед
оптимизиране на дейността и сроковете за провеждане на процедурите.
Решаването на тест при проверка на професионалните знания при конкурсите за
разследващи полицаи не дава възможност за реална преценка на способността на
кандидатите за прилагане на теоретичните познания на практика.
В действащата наредба не е предвидена възможност за ползване на резултат от
изпит за изследване на професионалните знания на кандидатите за назначаване на длъжности
за разследващи полицаи в друга конкурсна процедура за длъжности от същото направление
на дейност.
Необходимост от разширяване на възможностите за ползване на резерва от
кандидати, формиран при крайното класиране в конкурс.
II. Цели, които се поставят:
Обезпечаване на срочност на провежданите конкурси за разследващи полицаи.
Предвиждане на валидност за период от 12 месеца на резултати от изпит за изследване на
професионалните знания на кандидатите за назначаване на длъжности за разследващи
полицаи и ползването им в друга конкурсна процедура за длъжности от същото направление
на дейност.
Чрез решаването на казус при проверката на професионалните знания на
кандидатите за разследващи полицаи да се даде възможност за преценка на способността им
за прилагане на теоретичните познания на практика.
Разширяване на възможностите за ползване на резерва от кандидати, формиран при
крайното класиране в конкурс.
III. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
Издаването на Наредбата не води до необходимост от допълнителни финансови
средства.
IV. Очаквани резултати от прилагането:
С предлаганите изменения и допълнения в Наредба № 8121з-344 от 2014 г. ще се
постигне бързина при провеждане на конкурсите и своевременно заемане на вакантните
длъжности в структурите с функции по разследване, с оглед обезпечаване на дейността по
разследване. Предложената форма за проверка на професионалните знания при конкурсите
за разследващи полицаи – решаване на казус, ще даде възможност за реална преценка на
знанията на кандидатите в областта на наказателното право, наказателния процес и
криминалистиката и способността им за прилагане на теоретичните познания на практика. С
цел по-голяма практическа насоченост на изпита се предвижда разработването на казусите и

проверката на писмените работи да се извършва от главни разследващи полицаи и/или
ръководители на звена по направление на дейност разследване на престъпления от главните
дирекции. Въвежда се валидност за период 12 месеца на резултатите на кандидат, преминал
елиминаторния праг от изследването на професионалните знания, като по негово искане
могат да се ползват в други конкурси за назначаване на длъжности за разследващи полицаи.
Предлага се резултат от изпит да се ползва в конкурсни процедури за разследващи полицаи в
различни областни дирекции на МВР, за които кандидатът участва едновременно, когато
датата за провеждане на изпит е една и съща. При ползването в едногодишен срок на резерв
от кандидати, формиран при крайното класиране в конкурс, отпада ограничаващото условие
длъжността да е овакантена след приключване на конкурсната процедура.
V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
С проекта на наредба не се предвижда въвеждане на европейско законодателство,
поради което не е изготвена таблица за съответствие с европейското право.

