СПРАВКА
за отразяване на бележките, предложенията и констатациите по проект на Наредба за условията и реда за определяне на психологичната пригодност
на държавните служители в Министерството на вътрешните работи
№

Подател

1.

kvandeva

2.

Пенчо

3.

valeriyaatanasova

Бележки/ Предложения/ Констатации

Приети/
неприети
Не се
приема
Не се
приема

Въпрос
Ако сега това бива въвеждано, как е функционирал подбора досега?
правни грешки
Тази наредба е писана от някой с виШУ.Много ми харесва чл.7 ал. 3
и бих искал да видя как ще се бъркате в личният ми живот. Давате ли
си сметка, че това е едно недоносче и всичко ще бъде оборено в
съда?
По темата,
Не се
Идеята е обнадеждаваща на теория, но изпълнението по нея има слаб приема
потенциал за успех. Ако е възможно човек да бъде изпратен в
психиатрична клиника след един единствен преглед от специалист, и
то- без заявка, то доколко е възможно да бъде злоупотребено с
подобна власт? Нещо повече, ако при даден д-вен служител реално е
налична симптоматика, подобна на ирационален страх или
подозрителност, то дали би бил склонен да е честен в разговора си
със специалист? В днешно време, поради лесния достъп до обширна,
но сравнително неясна информация по въпроса, е все по-лесно да се
поставят диагнози за всьо и вся, немалко от които са първоначално
грешни, а оттам се процедира на принцип: проба- грешка. Това далеч
не се свежда до България, световен феномен е. Чувствата на
умопомраченост и "суицидност"(?), както е представено в документа,
са заложени в човешката природа. Неизбежно е понякога да търсим
смисъла в съществуването си и понякога вярата ни да се пречупва.
Това не означава, че всеки, преживял трагична ситуация, трябва да
бъде хвърлен в психодиспансер. Да не говорим, че е спорно дали в

Мотиви
Няма направени бележки и предложения.
Няма направени бележки и предложения.

Целта на наредбата не е да се изпраща
държавният служител в клиника
/психодиспансер, а да се осигури
психологична помощ при криза.
Хипотезите на чл. 8 и 17 предвиждат
грижа за служителя при остра психична
криза, като евентуалното лечение не се
случва след единствен преглед. Лечението
е предмет на преценка на медицинския
работник, който няма отношение към
предмета на проекта на наредба.
Не са заложени минимални срокове за
проява на симптомите с оглед на това, че
наредбата предвижда предлагане на
психологична подкрепа и колкото по-рано
тя бъде осигурена, толкова по-ефективно и
бързо ще се възстанови държавният
служител.

4.

Aziti

5.

Aziti

6.

Национален
синдикат
„Полиция“

нашите клиники пациентите се лекуват или се влошават. В
проложение- първо към проекта, описващо симптомите, индикиращи
дезадаптивно поведение, липсва информация за времетраенето на
активното проявление на специфичните поведенчески белези, което
е необходимо, за да бъдат възприети като застрашаващи индивида и
околните. Това е сериозен пропуск. Ако дадено лице загуби член на
семейството си, например, и му отнеме не повече от 14 дена, за да се
възстанови от шока, но през този двуседмичен период изпитва
интензивни емоции, той за клиника ли е или за отпуск? Ами ако има
двата нужни по приложение 1 симптома, но нито един от тях не е
вредящ на околните и работната среда, като цяло? Къде се намира
границата?
Бърнаут
Бърнаут приена ли се за дезадаптивно поведение и как работната
среда и условия на труд могат да допренесат до дезадаптивно
поведение и непригодност за изпълняване на друдова дейност?
Тест за емпатия и ... колегиалност
Като сте почнали да тествате, направо може да изчислите и новото
на емпатия, коравосърдечност, както и описване на познати ИМ
методики, развити и използвани умения за повишаването нивото на
колегиалност.
Има ли някаква връзка между горното и вероятността за проява на
дезадаптивно поведение на работното място и или извън работното
място.
Изразява следното становище:
Според нас новата наредба по нищо не се различава от отменения
през 2005 г. с решение на ВАС № 1219/08.02.2005 г. по адм. дело №
4773 от 2004 г. така наречен „Реподбор” (психологичната
несъвместимост за работа в МВР), разпоредба на чл. 251, ал. 1, т. 6
от Правилника за прилагане на Закона за министерството на

Не се
приема

Не се
приема

Не се
приема

В Приложение № 1 към чл. 3 има и
индикатори на бърнаут. Влиянието на
работната среда не е предмет на настоящия
проект на наредба.
Няма направени бележки и предложения.

Бележките на НСП по чл. 6 и 11 не
съответстват на съдържанието на
публикувания проект на наредба, а по
отношение на направените бележки по чл.
12 нормата е пределно ясна и не са
необходими промени в нея.
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вътрешните работи в частта ”установена от Института по
психология на МВР“.
Разписаната в чл. 14 от проекта на наредба ”психилогична експертна
оценка", изготвяна от двама психолози към Института по психология
към МВР е идентична с разгледаната в адм. дело № 4773 от 2004 г.
”психилогична експертна оценка" и отново не подлежи на контрол и
ревизия пред никакъв орган.
С това отново се създават възможности за неотстранимост на
допускани неточности при преценката, злоупотреба с право от
страна на експертите и лишаване от право на защита на
заинтересованите лица. В случай на изготвена от експерти към
Института психологична оценка ”психологически непригоден за
държавна служба на заеманата длъжност”, без тази преценка да бъде
предмет на контрол от никой орган или инстанция, министърът на
вътрешните работи в условията на обвързана компетентност
задължително издава заповед за освобождаване от служба на лицето
– чл. 226, ал. 1, т. 20 от ЗМВР.
Макар да съществува възможност служителят да обжалва в
последствие заповедта за освобождаването му, тя всъщност е само
формална.
Взимайки своето решение, съдът е посочил че в Закона за здравето,
обнародван в Държавен вестник, бр. 70 от 10 август 2004 г., в раздел
IV Медицинска експертиза е предвиден ред за защита интересите на
заинтересованите лица и установяване контрол върху актовете,
удостоверяващи временна или трайна нетрудоспособност на
гражданите, което за съжаление в настоящия проект на наредба не е
предвидено. Би следвало експертните решения за установяване
състоянието на психологическа несъвместимост за работа в МВР да
бъдат подчинени на същия контрол за правилност и
законосъобразност от няколко независими експерти и от съд, както

С Решение № 1219/08.02.2005 г. на ВАС
по адм. дело № 4773 от 2004 г. (обн. ДВ,
бр. 16 от 18.02.2005 г.) се отменя като
незаконосъобразна разпоредбата на чл.
251, ал. 1, т. 6 от Правилника за прилагане
на Закона за Министерството на
вътрешните работи (отм.) в частта
„установена от Института по психология
на МВР“. Разпоредбата на чл. 251, ал.1, т.
6 от ППЗМВР (отм.) е визирана като
причина, която прави лицето негодно да
изпълнява служебните си задължения в
министерството, „психологическа
несъвместимост за работа в МВР,
установена от Института по психология на
МВР“. Основният довод на съда за
отмяната е, че извършената „психологична
експертна оценка“ от психолог към
Института по психология на МВР не
подлежи на контрол и ревизия пред
никакъв орган. С това се създават
възможности за неотстранимост на
допускани неточности при преценката,
злоупотреба с право от страна на
експертите и лишаване от право на защита
на заинтересованите лица. В случай на
изготвена еднолично от експерт към
института психологична оценка
„несъвместим с изискванията за работа в
МВР“, без тази преценка да бъде предмет
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при установяване на физическото здравословно състояние на дадена
личност. Основанието е чл. 3, ал. 2 от Закона за МВР, в който се
казва, че върху дейността на МВР се осъществява граждански
контрол от предвидените в действащото законодателство органи.
В случая в проекта на наредбата, определяща условията и реда за
определяне на психологичната пригодност на държавните служители
в Министерството на вътрешните работи, подобно нещо не
съществува. Причината според нас е само една: Институтът по
психология на МВР е пряко подчинен на вътрешния министър, а
становищата на ведомствените психолози не подлежат на никакво
обжалване.
Видно от проекта на наредба, единственият критерий за преценка е
становището на специалисти-психолози от Института по психология
към МВР, които работят с твърде абстрактни и относителни правила
в психологията, като никъде в наредбата не е предвидено техните
заключения да подлежат на обжалване. С това действията на
администрацията в МВР се оказват „безконтролни", въпреки
категоричната забрана на чл. 120, ал. 2 от Конституцията на
Република България.
Нормативно установено изискване към служителите в системата на
МВР е тежките нарушения на здравословното състояние (физически
и психологически) да бъдат предпоставка за прекратяване на
служебните правоотношения. Освобождаването от служба по
здравословни причини е самостоятелно основание за прекратяване
на служебното правоотношение по чл.226, ал. 1, т. 3 от ЗМВР и
според нас е абсолютно излишно дописването на чл. 226, ал. 1 с
точки 20 и 21 (т. 20. (нова - ДВ, бр. 60 от 2020 г.) когато не отговаря
на специфичните изисквания за психологична пригодност и не я е
възстановил в срока по чл. 214, ал. 8; и т. 21. (нова - ДВ, бр. 60 от
2020 г.) когато откаже да му бъде извършено изследване за

на контрол от никой орган или инстанция,
министърът на вътрешните работи в
условията на обвързана компетентност
задължително издава заповед за
освобождаване от служба на лицето. Като
мотив ВАС посочва и че важността и
спецификата на дейностите,
осъществявани от служителите на МВР по
защита на националната сигурност и
обществения ред в България, не може да
бъде поставена над конституционното
право на всеки гражданин по чл. 120, ал. 2
от Конституцията на Република България
да търси защита на своите интереси чрез
установеното право да обжалва всички
административни актове, които засягат
интересите му, освен изрично посочените
със закон.
Със Закона за изменение и допълнение на
Закона за Министерството на вътрешните
работи, обн., ДВ, бр. 60 от 07.07.2020 г. са
приети множество изменения и
допълнения, сред които и такива отнасящи
се до психологичната пригодност на
държавните служители в Министерството
на вътрешните работи.
Новият чл. 152б от Закона за
Министерството на вътрешните работи
(ЗМВР) предвижда психологичната
пригодност на държавните служители да
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7.

Национален
синдикат на
пожарникарите и
спасителите
„Огнеборец“

психологична пригодност по реда, предвиден в наредбата по чл. 152б
от ЗМВР).
Освен това в проекта на наредба са допуснати редица неточности,
така например:
в чл. 11, ал. 2 е въведено връчване на незнайно какво „решение",
което е различно от предвидените в чл. 6, т. 2-4 и не е посочено, като
документ в ал. 1 от същия член;
в чл. 12, ал. 2 не става ясно, в случаите на отказ на служителя да
подпише декларацията за информирано съгласие, служителите по чл.
14 или някои други служители на ИП, ще удостоверяват това
обстоятелство и т.н.
В заключение считаме, че осъществяването на контрол върху актове,
от които произтичат значими трудово-правни, финансови, социални
и др. последици за заинтересованите лица, е гаранция за защита на
основни конституционни права на гражданите, за обективност и
безпристрастност при установяване на здравословното им състояние.
Предвид гореизложеното, Ние не приемаме и не подкрепяме така
предложеният проект на наредба и въвеждане отново на практика,
която ще допусне служители на МВР да бъдат уволнявани като
непригодни, само на базата на изготвен от служители на Института
по психология на МВР психотест, който не може да се оспорва.
Изразява следното становище:
1. В чл.3 Наредбата думата „два“ да се замени с думата „три“ и в
Не се
края цифрата „6” се заменя с цифрата „12”.
приема
Мотиви: Според „Диагностичен и статистически наръчник на
психичните разстройства" /DSM/ издаден и публикуван от
Американската психиатрична асоциация, използван в целия свят, в т.
ч. и в Р България, критериите за диагностициране на психични
разстройства са – три или повече индикатора преживени или
проявени в последните 12 месеца.

се определя от Института по психология
при условия и по ред, определени с
наредба на министъра на вътрешните
работи. Взети са предвид доводите и
мотивите на ВАС, изложени в посоченото
съдебно решение. Член 226, ал. 3 от ЗМВР
предвижда обстоятелствата, на които
трябва да отговаря държавният служител
за психологична пригодност да се
установяват с решение на комисия от
Института по психология. Тези решения
подлежат на съдебен контрол, като е
предвидена възможност да бъдат
обжалвани пред Административния съд –
град София по реда на АПК.

Проектът за наредба предвижда
предлагане на психологична подкрепа и
колкото по-рано тя бъде осигурена,
толкова по-ефективно и бързо ще се
възстанови държавният служител.
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2. В чл. 17 се- създава нова алинея 2 със следния текст: „Прегледът ц
лечението по ал. 1 може да бъде проведено при посочен /избран/ от
държавния служител психиатър.“
Мотиви: Със създаването на тази алинея ще се даде възможност на
държавния служител да проведе лечението при избран от него
психиатър, с цел постигане на положителни резултати. Липсата на
доверие между лекар и пациент ще повлияе негативно на лечението.
З. В Приложение 1 т. VI думите: „съмнение за такива“ да отпаднат. В
първата подточка думите: „сигнали от познати или колеги” да бъдат
заменени с думата „данни”.
Мотиви: Промените в Приложение 1 са наложителни, тьй – като в
този вид нормата ще създаде предпоставки за налагане на порочна
практика – доносничество, предоставяне на невярна информация за
служители на МВР от „познати или колеги” с цел уронване на
престижа, авторитета и нанасяне на морални вреди.

Не се
приема

Възможността на държавния служител да
проведе лечението при избран от него
психиатър не се ограничава от проекта за
наредба.

Приема се
частично

Предложената промяна в индикатора се
приема. В Приложение 1 т. VI и т. т. VII се
обединяват в т. VI с общо заглавие „Други
индикатори“

Забележка: Проектът на Наредба за условията и реда за определяне на психологичната пригодност на държавните служители в Министерството на
вътрешните работи и мотивите към него ще бъдат публикувани за повторно обществено обсъждане поради съществени промени в първоначалния
текст.
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