ПРОЕКТ!
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. и бр. 44 от 2019 г.)
Причини, които налагат приемането на акта:
Със Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на
вътрешните работи (ЗИДЗМВР, ДВ, бр. 60 от 2020 г.) е предвидено, че лицата по чл.
156, ал. 2 - 4 и чл. 156а (дипломираните курсанти от АМВР, дипломираните курсанти
от висши военни училища, обучавани за нуждите на МВР, държавните служители
по чл. 142, ал. 1, т. 2 и държавните служители в службите за сигурност или за
обществен ред или в други ведомства и институции, за които се прилагат разпоредбите
на ЗМВР относно държавната служба) се назначават по ред, определен с наредбата по
чл. 156, ал. 1.
Със същия закон е определено, че Специализираният отряд за борба с
тероризма (СОБТ) е част от Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и
борба с тероризма“ (ГДЖСОБТ) - национална специализирана структура за
осъществяване на дейностите по чл. 6, ал. 1, т. 2 и т. 6 – 9. С чл. 44 е създадена
възможност в ГДБОП, ГДНП, ГДГП, ГДЖСОБТ и в областните дирекции на МВР да се
създават специализирани звена за реагиране при критични ситуации вследствие на
престъпна дейност и за участие в специални операции с висока степен на риск, както и
звена за осъществяване на охрана на лица.
С измененията и допълненията в Правилника за устройството и дейността на
Министерството на вътрешните работи (ПУДМВР, ДВ, бр. 99 от 2020 г.) са създадени
дирекция „Жандармерия“ и дирекция „Специални операции и борба с тероризма“ и са
определени техните функции.
Промените в ЗМВР и ПУДМВР налагат извършване на съответни изменения в
Наредба № 8121з-344 от 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството
на вътрешните работи (Наредбата), с оглед прилагането на принципа подзаконовите
нормативни актове да бъдат приведени в съответствие с разпоредбите на закона.
Необходимо е улесняване на кандидатите при подаване на документи за
участие в конкурсна процедура чрез нормативно определяне на образците на
попълваните от тях документи и отпадане на изискването за представяне на нотариално
заверено копие на диплома за завършено в Република България средно или висше
образование, ако 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 практическото прилагане на Наредбата има случаи на различно тълкуване
на някои разпоредби, които е необходимо да бъдат редактирани с цел еднозначно
разбиране и еднакво прилагане.
Установена е възможност за намаляване на срока, в който с изрично съгласие
на кандидатите, които не са постъпили на държавна служба, се съхраняват делата им.

Цели, които се поставят:
1.
Привеждане на разпоредбите на Наредбата в съответствие с промените в
ЗМВР и ПУДМВР.
2.
Улесняване на кандидатите при подаване на документи за участие в
конкурсна процедура, чрез намаляване броя на изискваните документи.
3.
Нормативно регламентиране на образците на заявление за участие в
конкурсна процедура и на заявление от кандидати по чл. 156, ал. 2 - 4 и чл. 156а от
ЗМВР.
Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата
уредба:
Издаването на проекта на Наредба не води до необходимост от допълнителни
финансови средства.
Очаквани резултати от прилагането:
Разпоредбите на Наредбата ще се приведат в съответствие с чл. 44 и чл. 156б от
ЗМВР и чл. 5а, чл. 37б и чл. 37в от ПУДМВР.
Нормативно ще бъдат определени образци на заявление за участие в конкурс за
назначаване на държавна служба в МВР и заявление от кандидати - лица по чл. 156, ал.
2 - 4 и чл. 156а от ЗМВР, което ще доведе до по-добра информираност на кандидатите.
Ще бъде улеснено подаването на документи от кандидатите за участие в
конкурс за назначаване на държавна служба в МВР. В нормативно определения образец
на заявление за кандидатстване ще се обединят данните от досегашните изискуеми
документи: анкетна карта; декларации, че кандидатът има само българско гражданство,
не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер, независимо от
реабилитацията, не е привлечен като обвиняем и не е подсъдим за умишлено
престъпление от общ характер и исканията за признаване валидността на резултати и
заключения от изследвания при предходни конкурси в случаите по чл. 3а, ал. 1 и 2 и чл.
22а, ал. 5 и за признаване валидността на медицинско свидетелство със заключение
„годен“ в случаите по чл. 8, ал. 2 от Наредба № 8121з-345 от 2014 г. за определяне на
медицинските изисквания за работа в Министерството на вътрешните работи (ДВ, бр.
66 от 2014 г.). Ще отпадне изискването за предоставяне на нотариално заверено копие
на диплома за завършено в Република България средно или висше образование, ако 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.
Анализ за съответствие с правото но Европейския съюз:
С проекта на Наредба не се предвижда въвеждане на европейско право, поради
което не е изготвена справка за съответствие с европейското право.

