МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
№ ………………….…………..….…
………………………..……2021 г.
ПРОЕКТ!

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. 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. и бр. 44 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 1 се създава т. 3:
„3. редът за назначаване на лицата по чл. 156, ал. 2 – 4 и чл. 156а ЗМВР.“.
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 1 думите „по-възрастни от 40“ се заменят с „навършили 41“.
2. В ал. 3 се правят следните изменения:
а) в т. 1 думите „Специализирания отряд за борба с тероризма (СОБТ)“ се заменят с
„дирекция „Специални операции и борба с тероризма“ (ДСОБТ) при Главна дирекция
„Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ (ГДЖСОБТ)“;
б) точка 2 се изменя така:
„2. специализираните звена за реагиране при критични ситуации вследствие на
престъпна дейност и за участие в специални операции с висока степен на риск в Главна
дирекция „Борба с организираната престъпност“, Главна дирекция „Национална полиция“
(ГДНП), Главна дирекция „Гранична полиция“, ГДЖСОБТ и в областните дирекции на МВР.“.
§ 3. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. В ал. 4, т. 2 думите „Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП)“ се заменят с
„ГДНП“.
2. В ал. 7 думите „и/или от други ведомства и учреждения съгласувано със съответните
ръководители“ се заличават.
§ 4. В чл. 9, т. 2 думите „на общодостъпно място“ се заличават.
§ 5. Член 13 се изменя така:
„Чл. 13. (1) За участие в конкурса кандидатите подават заявление съгласно приложение
№ 4.
(2) Към заявлението се прилагат:
1. нотариално заверено копие на диплома за завършено в Република България средно

или висше образование, ако не е вписана в регистрите по чл. 141, ал. 3 от Закона за
предучилищното и училищното образование или чл. 10, ал. 2, т. 3, буква „г“ от Закона за
висшето образование; при издадена диплома за завършено средно образование от чуждестранно
учебно заведение – нотариално заверено копие на удостоверение за признато образование;
2. документ, удостоверяващ разрешения достъп до класифицирана информация до
изискващото се ниво на сигурност или съгласие за проучване по Закона за защита на
класифицираната информация (ЗЗКИ) - ако е необходимо за заемане на длъжността;
3. други документи съобразно обявените изисквания на конкурса.
(3) При подаването на документи личната карта се представя за сверяване.
(4) Не се приемат документи, подадени след определения срок.“.
§ 6. В чл. 15 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) точки 1-4 се изменят така:
„1. приемат, проверяват редовността и регистрират документите по чл. 13, ал. 1 и 2,
след което ги комплектуват и съхраняват в дело на кандидата;
2. издават писмо-направление за изпращане на кандидата за медицинско
освидетелстване; изискват от съответната структура на МВР заверено копие на медицинското
свидетелство със заключение „годен“ - при направено искане от кандидата съгласно чл. 8, ал. 2
от Наредба № 8121з-345 от 2014 г. за определяне на медицинските изисквания за работа в
Министерството на вътрешните работи (Обн., ДВ, бр. 66 от 2014 г.);
3. извършват служебна справка в:
а) регистрите по чл. 141, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование
или чл. 10, ал. 2, т. 3, буква „г“ от Закона за висшето образование - при вписана диплома за
завършено в Република България средно или висше образование;
б) Националния център за информация и документация относно признаването на висше
образование - при издадена диплома от чуждестранно висше училище;
4. изискват от съответната структура на МВР заверено копие на документа по чл. 13,
ал. 2, т. 1 - при направено искане от кандидата;“.
б) в т. 7 думите „т. 2“ се заменят с „т. 1“;
в) в т. 8 думите „по т. 2“ се заменят с „по т. 1“, а думите „ал. 1, т. 2“ се заменят с „ал. 2,
т. 1“.
2. В ал. 2 думите „чл. 13, ал. 1, т. 4“ се заменят с „чл. 3а, ал. 1 и 2 и чл. 22а, ал. 5“.
§ 7. В чл. 16, ал. 1 думите „наредбата по чл. 155, ал. 1, т. 5 ЗМВР“ се заменят с
„Наредба № 8121з-345 от 2014 г. за определяне на медицинските изисквания за работа в
Министерството на вътрешните работи“.
§ 8. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, изречение второ думите „по реда на чл. 157, ал. 2 ЗМВР“ се заменят с „на
страницата на МВР в интернет в 14-дневен срок от крайната дата за подаване на документите“.

2. В ал. 2 изречение второ се заличава.
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Жалба, постъпила в структурата, за която е обявен конкурсът, незабавно се
изпраща заедно със становище от председателя на конкурсната комисия и с копия на
относимите по случая документи на министъра на вътрешните работи чрез дирекция „Човешки
ресурси“. Дирекция „Човешки ресурси“ изготвя становище по жалбата до министъра на
вътрешните работи.“.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 9. В чл. 22а ал. 6 се изменя така:
„(6) Резултатите по ал. 5 могат да се ползват, ако валидността им не е изтекла към
датата на обявяване на следващия конкурс. Срокът на валидност тече от датата на явяване на
втората част от етапа.“.
§ 10. В чл. 27, ал. 2 и 3 думите „приложение № 4“ се заменят с „приложение № 7“.
§ 11. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 изречение второ се заличава.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Жалба, постъпила в структурата, за която е обявен конкурсът, незабавно се
изпраща заедно със становище от председателя на конкурсната комисия и с копия на
относимите по случая документи на министъра на вътрешните работи чрез дирекция „Човешки
ресурси“. Дирекция „Човешки ресурси“ изготвя становище по жалбата до министъра на
вътрешните работи.“.
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 12. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4 след думата „заявление“ се добавя „съгласно приложение № 8“.
2. В ал. 5, изречение първо думата „представя“ се заменя с „прилага“, а думите „ал. 1, т.
1, 2, т. 3, буква „а“ и т. 6-8 и по чл. 30а, ал. 1“ се заменят с „ал. 2, т. 1 и 2 и удостоверяващи
документи, че не е привлечен като обвиняем и не е подсъдим за умишлено престъпление от
общ характер“.
3. В ал. 6 точки 1-5 се изменят така:
„1. приема, проверява редовността и регистрира документите по ал. 5, след което ги
комплектува и съхранява в дело на кандидата;
2. извършва изучаване на факти и обстоятелства, свързани с кандидата, чрез проверки в
информационните фондове на МВР и по местоживеене;
3. издава писма-направления за изпращане на кандидата за медицинско
освидетелстване и за психологично изследване, а когато за длъжността се изисква
задължителна първоначална професионална подготовка - и за изследване на физическата

годност;
4. извършва действията по чл. 15, ал. 1, т. 3 и чл. 30а, ал. 2;
5. приключва делата по т. 1 при прекратяване на процедурата по назначаване.“.
§ 13. В Допълнителните разпоредби се правят следните изменения:
1. Създава се нов § 2:
„§ 2. При осъществяване на дейностите по наредбата личните данни се обработват в
съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679) на Европейския парламент и на
Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването
на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива
95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни.“.
2. Параграф 3 се изменя така:
„§ 3. Допускането до участие в конкурса, резултатите от отделните етапи и крайното
класиране се обявяват на страницата на МВР в интернет.“.
3. Параграф 6а се изменя така:
„§ 6а. (1) Делата на кандидатите, които не са постъпили на държавна служба, се
съхраняват 6 месеца, а при изрично съгласие, изразено в заявлението приложение № 4 към чл.
13, ал. 1 или приложение № 8 към чл. 34, ал. 4 - една година след приключване на конкурсната
процедура или процедурата по чл. 34.
(2) В съответния срок по ал. 1 кандидатите могат да направят искане за връщане на
документа по чл. 13, ал. 2, т. 1.“.
§ 14. В § 8 от Заключителните разпоредби съюзът „и“ се заменя със запетая, а след
думите „чл. 156, ал. 1“ се добавя „и чл. 156б“.
§ 15. В приложение № 1 към чл. 3, ал. 1, т. 3 и ал. 3 навсякъде думите
„Специализирания отряд за борба с тероризма“ и съкращението „СОБТ“ се заменят с „ДСОБТ“,
а думите „за тактически действия в структурите на МВР“ и „за тактически действия“ се заменят
с „по чл. 3, ал. 3, т. 2“.
§ 16. В приложение № 2 към чл. 3, ал. 1, т. 3, в раздел „Тестови батерии, нормативи и
точкова система за оценка на физическата годност“, т. 1 думите „в Главна дирекция
„Криминална полиция“, Главна дирекция „Охранителна полиция“, Главна дирекция „Гранична
полиция“, дирекция „Специална куриерска служба“, областни дирекции на МВР и СОБТ (за
длъжности по направление на дейност, различно от посоченото в чл. 3, ал. 3, т. 1)“ се заменят с
„на длъжности за полицейски органи, с изключение на посочените в чл. 3, ал. 3“.
§ 17. Създава се ново приложение № 4:
„Приложение № 4 към чл. 13, ал. 1

ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВНА СЛУЖБА В МВР,
ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № …………………..…………../….……20…... г.
за длъжност ...............................................................................................................................................
(наименование на длъжността, структурно звено, структура на МВР)

I. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
.....................................................................................................................................................................
(име, презиме и фамилия)

постоянен адрес: ……………………………………….………………………………………………
настоящ адрес: …………………………………….…………………………………………………
ЕГН …………..…….…….., телефон ..............................., електронна поща ………….......…………
Забележка. При подаването на документи се представя лична карта за сверяване на данни.
II. ОБРАЗОВАНИЕ
………………………………………………………………………………………………...…………
Забележки:
1. Посочват се: регистрационен номер, серия, номер, дата и издател на дипломата (за
средно образование - при конкурси за младши изпълнителски длъжности; за висше образование
- при конкурси за изпълнителски и ръководни длъжности); образователно-квалификационна
степен на висшето образование (при конкурси за изпълнителски и ръководни длъжности);
специалност, квалификация, профил, професия.
2. При издадена диплома от чуждестранно висше училище се посочва номерът, под
който документът е регистриран в Националния център за информация и документация;
3. Към заявлението се прилага нотариално заверено копие на:
- диплома за завършено в Република България средно или висше образование, ако не е
вписана в регистрите по чл. 141, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното
образование или чл. 10, ал. 2, т. 3, буква „г“ от Закона за висшето образование;
- удостоверение за признато образование – при издадена диплома за завършено средно
образование от чуждестранно учебно заведение.
4. Кандидатите имат задължение да извършват проверка в регистрите за наличието на
регистрация на дипломата.
Искам да бъде представено в настоящия конкурс нотариално завереното копие на
………………………………………………………..……………………………………….................
(диплома за висше/средно образование; удостоверение за признато образование – при диплома за завършено

………………………………………………………..……………………………………….................
средно образование от чуждестранно учебно заведение)

което съм подал в конкурс за назначаване на държавна служба в МВР, обявен със заповед №
………................................... за длъжност ………………………………………….…………..............
(наименование на длъжността, структурно звено, структура на МВР)

Запознат съм, че ако не постъпя на държавна служба, по мое искане в срока на съхранение

на личните ми данни, съдържащи се в дело на кандидата, ще ми бъде върнато нотариално
завереното копие на дипломата за завършено образование/удостоверението за признато
образование – при издадена диплома за завършено средно образование от чуждестранно учебно
заведение.
III. СТАЖ
………………………………………………………………………………………………...…………
(посочват се всички организации, в които кандидатът е работил, включително трудови ангажименти като

………………………………………………………………………………………………...…………
свободна професия или самонает, длъжност и период)

IV. ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Имам само българско гражданство и не съм гражданин на друга държава.
2. Не съм осъждан за умишлено престъпление от общ характер независимо от
реабилитацията.
3. Не съм привлечен като обвиняем и не съм подсъдим за умишлено престъпление от общ
характер.
V. ВАЛИДНОСТ НА РЕЗУЛТАТИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОТ ПРЕДХОДНИ КОНКУРСИ
1. Искам в настоящия конкурс да бъде призната валидността и да ползвам резултати и
заключения от изследвания в предходни конкурси:
1.1. Медицинско свидетелство със заключение „годен“ от медицинско освидетелстване в
конкурс, обявен със заповед № .............................................. за длъжност ……….………………….
………………………………………………………..……………………………………….................
(наименование на длъжността, структурно звено, структура на МВР)

1.2. Резултати от изследване на физическата годност в конкурс, обявен със заповед №
............................................. за длъжност …………………………..…………………...……..………
(наименование на длъжността, структурно звено, структура на МВР)

1.3. Заключение от психологично изследване в конкурс, обявен със заповед №
............................................. за длъжност …………………………..…………………………...…..…
(наименование на длъжността, структурно звено, структура на МВР)

1.4. Резултати от етап „Изпит за заемане на длъжности, определени за разследващи
полицаи“ в конкурс, обявен със заповед № .............................................. за …………….…………
………………………………………………………..……………………………………….................
(структурно звено, структура на МВР)

2. В шестмесечния период преди крайната дата за подаване на документи за настоящия
конкурс …….….. получавал заключение „не покрива минималните изисквания за длъжността“
(съм/не съм)

от психологично изследване в предходна конкурсна процедура за назначаване на длъжност от
същия вид по чл. 143 от ЗМВР и същата основна дейност по чл. 6 от ЗМВР.
VI. ……………………...……… срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от
(преминал съм/не съм преминал)

Закона за резерва на въоръжените сили на Република България.

………………………………………………………………………………………………..………….
(в случай, че кандидатът е преминал срочна служба се посочват номер, дата и издател на удостоверението)

VII. ………………………… личните ми данни, съдържащи се в дело на кандидата, да се
(съгласен съм/не съм съгласен)

съхраняват една година след приключване на конкурсната процедура, ако не постъпя на
държавна служба. Запознат съм, че преди изтичането на срока мога да оттегля даденото
съгласие.
VIII. ПРИЛОЖЕНИЯ:
…...….…………………………………………………………………………………………….
Забележка. Посочват се всички документи, които се прилагат към заявлението: нотариално
заверено копие на диплома за висше/средно образование; удостоверение за признато
образование – при диплома за завършено средно образование от чуждестранно учебно
заведение;
документ,
удостоверяващ
разрешения
достъп
до
класифицирана
информация/съгласие за проучване по ЗЗКИ и други документи съобразно обявените
изисквания на конкурса
............. 20…. г.
Подпис: ................................ “
§ 18. Досегашното приложение № 4 става приложение № 7 и навсякъде в него думите
„приложение № 4.1“ се заменят с „приложение № 7.1“, а думите „приложение № 4.2“ се
заменят с „приложение № 7.2“.
§ 19. В приложение № 5 към чл. 15, ал. 1, т. 5, в колони 10 и 11 на таблицата думите „по
чл. 13, ал. 1, т. 4“ се заменят с „чл. 3а, ал. 1 и 2 и чл. 22а, ал. 5“.
§ 20. Създава се приложение № 8:
„Приложение № 8 към чл. 34, ал. 4

ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВНА СЛУЖБА В МВР БЕЗ
ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС
за длъжност .............................................................................................................................................
(наименование на длъжността, структурно звено, структура на МВР)

………………………………………………………………………………………………...…………
по реда на чл. ………..….…. от ЗМВР
(посочва се основанието - чл. 156, ал. 2; чл. 156, ал. 3; чл. 156, ал. 4 или чл. 156а)

I. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
...................................................................................................................................................................
(име, презиме и фамилия)

постоянен адрес: …………………………………….…………………………………………………
настоящ адрес: …………………………………….………………………………….…………………

ЕГН …………..………….., телефон ..............................., електронна поща ……….....…………….
Забележка. При подаването на документи се представя лична карта за сверяване на данни.
II. ОБРАЗОВАНИЕ
………………………………………………………………………………………………...…………
Забележки:
1. Посочват се: регистрационен номер, серия, номер, дата и издател на дипломата (за
средно образование - при конкурси за младши изпълнителски длъжности; за висше образование
- при конкурси за изпълнителски и ръководни длъжности); образователно-квалификационна
степен на висшето образование (при конкурси за изпълнителски и ръководни длъжности);
специалност, квалификация, профил, професия.
2. При издадена диплома от чуждестранно висше училище се посочва номерът, под
който документът е регистриран в Националния център за информация и документация;
3. Към заявлението се прилага нотариално заверено копие на:
- диплома за завършено в Република България средно или висше образование, ако не е
вписана в регистрите по чл. 141, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното
образование или чл. 10, ал. 2, т. 3, буква „г“ от Закона за висшето образование;
- удостоверение за признато образование – при издадена диплома за завършено средно
образование от чуждестранно учебно заведение.
4. Кандидатите имат задължение да извършват проверка в регистрите за наличието на
регистрация на дипломата.
Запознат съм, че ако не постъпя на държавна служба, по мое искане в срока на съхранение
на личните ми данни, съдържащи се в дело на кандидата, ще ми бъде върнато нотариално
завереното копие на дипломата за завършено образование/удостоверението за признато
образование – при издадена диплома за завършено средно образование от чуждестранно учебно
заведение.
III. СТАЖ
………………………………………………………………………………………………...…………
(посочват се всички организации, в които кандидатът е работил, включително трудови ангажименти като

………………………………………………………………………………………………...…………
свободна професия или самонает, длъжност и период)

IV. ДЕКЛАРИРАМ, че имам само българско гражданство и не съм гражданин на друга
държава.
V. ……………………...……… срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от
(преминал съм/не съм преминал)

Закона за резерва на въоръжените сили на Република България.
………………………………………………………………………………………………..………….
(в случай, че кандидатът е преминал срочна служба се посочват номер, дата и издател на удостоверението)

VI. ………………………… личните ми данни, съдържащи се в дело на кандидата, да се
(съгласен съм/не съм съгласен)

съхраняват една година след приключване на процедурата по чл. 34, ако не постъпя на
държавна служба. Запознат съм, че преди изтичането на срока мога да оттегля даденото
съгласие.
VII. ПРИЛОЖЕНИЯ:
…...….…………………………………………………………………………………………….
Забележка. Посочват се всички документи, които се прилагат към заявлението: нотариално
заверено копие на диплома за висше/средно образование; удостоверение за признато
образование – при диплома за завършено средно образование от чуждестранно учебно
заведение; удостоверяващи документи, че кандидатът не е привлечен като обвиняем и не е
подсъдим за умишлено престъпление от общ характер; документ, удостоверяващ разрешения
достъп до класифицирана информация/съгласие за проучване по ЗЗКИ и други документи
съобразно обявените изисквания на конкурса
............. 20…. г.
Подпис: ................................ “
§ 21. Навсякъде в наредбата думите „дирекция „Човешки ресурси“ – МВР“ се заменят с
„дирекция „Човешки ресурси“.

МИНИСТЪР:

