МОТИВИ
към проект на Наредба за професионално обучение на служителите от Министерството на
вътрешните работи

1. Причини, които налагат приемането на акта:
Приемането на акта се налага поради необходимостта от издаване на наредба в
съответствие с измененията на текстове от Закона за Министерството на вътрешните
работи (ЗМВР), направени със ЗИДЗМВР (обн. ДВ, бр. 81 от 2016 г.) по линия на
професионалната подготовка на служителите на МВР.
С наредбата следва да се регламентира и редът за провеждане на годишната
проверка по чл. 170а, ал. 2 от ЗМВР за оценяване на нивото на професионалната подготовка
и отчитането на резултатите от нея.
В § 83, ал. 1, т. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗИДЗМВР е
предвидено министърът на вътрешните работи, в срок до 6 месеца от влизането в сила на
този закон да издаде необходимите изменения и допълнения в съответните нормативни
актове.
2. Цели, които се поставят:
С проекта на Наредба за професионалното обучение се цели да се определи редът за
планиране, организиране, провеждане, контрол и отчитане на професионалното обучение и
редът за провеждане на проверките за оценяване на нивото на професионалната подготовка
на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от ЗМВР.
Професионалното обучение е инструмент за усъвършенстване и постоянно развитие
на компетентността, професионалните знания, умения и квалификация на служителите чрез
прилагане на устойчиво обучение, поддържане и повишаване на професионалната
компетентност през целия период на държавна служба в МВР, с цел подобряване на
ефективността и ефикасността при изпълнение на основните дейности на МВР.
С проекта се въвежда диференциране по отношение на обучението на държавните
служители. За придобиването на професионална квалификация във връзка с изпълнението
на длъжностните задължения по основните задачи и дейности на МВР и за развитие в
професионалната кариера на служителите в МВР се планира, организира и провежда
професионално обучение с откъсване от работа, като след приключването на курс от това
обучение, държавните служители, които не са назначени за стажанти, се задължават да
служат в МВР за сроковете, определени по чл. 173, ал. 4 от ЗМВР. За надграждане и
развиване на знания и умения за поддържане устойчиво ниво на професионална
квалификация в рамките на заеманата длъжност се провежда и допълнително обучение,
като за държавните служители, преминали подобно обучение, не се прилага чл. 173, ал. 4 от
ЗМВР.
Професионалното обучение с откъсване от работа се организира и провежда по
Каталог на курсовете за професионално обучение и График за професионално обучение и
се реализира чрез курсове за първоначално професионално обучение, повишаване на
професионалната квалификация и професионална специализация. Това обучение се

извършва в Академията на МВР, научноизследователските и научно-приложните институти
на МВР и обучаващите звена на МВР.
За развиване на професионалните знания и умения и за поддържане устойчиво ниво
на професионална квалификация в рамките на заеманата длъжност, в МВР се планира,
организира и провежда професионално обучение по месторабота.
Нов момент в професионалното обучение по месторабота, освен планирането,
организирането и провеждането му под формата на специализирана подготовка, физическа
подготовка, подготовка по полицейска лична защита и стрелкова подготовка, е
въвеждането на пети вид „пожаро-строева подготовка”. За всяка от петте вида подготовки е
регламентирано ясно кои държавни служители участват и подлежат на проверки за
оценяване на нивото на професионалната подготовка.
Цели се и регламентиране на редът за провеждане на годишната проверка по чл.
170а, ал. 2 от ЗМВР за оценяване на нивото на професионалната подготовка и отчитането
на резултатите от нея. Дадена е дефиниция за установено несъответствие на нивото на
професионалната подготовка - при получена от служителя оценка „НЕИЗДЪРЖАЛ” на
годишната проверка на един или повече от видовете подготовки, на които подлежи по реда
на наредбата. С проекта на наредба се предвижда при установено несъответствие на нивото
на професионалната подготовка на служител с изискванията за заемане на длъжността при
две последователни годишни проверки, звеното „Човешки ресурси” към съответната
структура писмено да уведомява прекия му ръководител за предприемане на действия по
изготвяне на оценка на изпълнението на длъжността при условията и по реда на наредбата
по чл. 164а, ал. 2 от ЗМВР.
С цел унифициране на практиката при провеждане на тестова проверка за оценяване
на нивото на специализираната подготовка от професионалното обучение по месторабота,
както и установяване степента на познаване на нормативните актове, регламентиращи
дейността на структурното звено и функциите на заеманата длъжност, към проекта на
наредба са приложени Правила.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
Издаването на наредбата не води до необходимост от допълнителни финансови
средства.
4. Очаквани резултати от прилагането:
Създаване на условия за усъвършенстване и постоянно развитие на компетентността,
професионалните знания, умения и квалификация на служителите чрез прилагане на
устойчиво обучение, поддържане и повишаване на професионалната компетентност през
целия период на държавна служба в МВР, с цел подобряване на ефективността и
ефикасността при изпълнение на основните дейности на МВР, в съответствие със ЗМВР.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
С проекта не се предвижда въвеждане на европейско законодателство, поради което
не е изготвена таблица за съответствие с европейското право.

