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1.

за отразяване на становищата, получени при обсъждането по реда на чл. 26 от Закона за нормативните актове на проект на Наредба за
професионално обучение на служителите от Министерството на вътрешните работи
Приети/
Подател
Бележки
Мотиви
неприети
Синдикална
I.
Обхват на наредбата (наричана по- Приема се.
федерация на
надолу НПОС).
служителите в
Налице е законова делегация в чл.170, ал.5 и чл.
Министерството 170а, ал.2 от Закона за министерството на вътрешните
на вътрешните
работи (ЗМВР) министърът на вътрешните работи с
работи
наредба да определи редът за планиране,
организиране, провеждане, контрол и отчитане на
професионалното обучение, както и редът за
годишната проверка за оценяване нивото на
професионалната подготовка. В обхвата на наредбата
не влиза другата форма на професионална подготовка
- професионалното образование. Изключение прави
проверката за оценяване нивото на професионална
подготовка, в която може да има елементи и от
професионалното образование на служителите.
II.
Забележки към структурата на НПОС.
1. НПОС е структурирана според видовете Приема се.
В чл. 8 е предвиден и доразписан ред за
професионално обучение, които се обединяват в
„планиране” на професионалното обучение с
началото при общите положения и в края при
откъсване от работа и на допълнителното
контролът, отчитането и проверката за оценяване
обучение. Графикът се изготвя въз основа на
нивото на професионалната подготовка. Предвид
предложението на обучаващите институции на
различната материя, разписана в съответните глави,
МВР, с курсове от Каталога, анализиране,
разделението е удачно, като всяка от главите
планиране и заявяване от структурите по чл. 37 от
(разделите) следват редът за провеждане. Не е
ЗМВР на потребностите от обучение.
изпълнена в пълнота законовата делегация и е
пропуснат елементът за планиране, като липсва
анализ за нуждата на структурите от съответния вид
обучение, а е наблегнат на организацията за
провеждане на обучението от обучаващите структури.
За обучението без откъсване от работа използването
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на утвърдена от министъра методика, както и форми
и методи, съобразени със служителите и обстановката
може да се приеме за елемент на планиране, но при
професионалното обучение с откъсване от работа, за
което се изразходва значителен финансов ресурс и
прехвърляне на служебни задачи на други служители,
напълно отсъства планирането. Възможността на
ръководителите на структури по чл. 37 от ЗМВР да
предлагат промени и да участват в съгласуването на
Каталога на курсовете за професионално обучение
(чл.9, ал.2, т.2 и чл. 10) не може да се приеме като
„планиране” на обучението.
В тази връзка ПРЕДЛАГАМЕ в чл. 7 да се
добавят нови ал.3 и ал.4:
Чл. 7. (3) Ръководителите на структури по чл.37
от ЗМВР ежегодно заявяват на ДЧР видовете курсове
по Каталога, от които има нужда структурата и броят
служители за съответния курс.
(4). Графикът за професионално обучение с
откъсване от работа по чл. 6, ал.1, т.2 се прави
съобразно заявките по ал. 3.
2.
Смесват се понятията „професионално Приема се.
обучение" и „професионална подготовка". В чл. 170а,
ал. 2 от ЗМВР изрично е делегирано мястото за
използване на „професионалната подготовка" в
НПОС, ограничавайки се до редът за годишната
проверка за оценяване нивото на професионалната
подготовка. В структурата на проекта на НПОС,
Глава пета е „Отчитане на резултатите от годишната
проверка за оценяване на нивото на професионалната
подготовка", което дописва ЗМВР. Същото смесване
се
наблюдава
в
регламента
на
чл.
50
специализираните методики за професионално
обучение без откъсване от работа да се използват за
оценка нивото на професионалната подготовка.
TABL

Разпоредбите на чл. 170, ал. 5 и чл. 170а, ал. 2 от
ЗМВР препращат към една и съща наредба –
НПОС, тоест още в ЗМВР е налице смесване на
понятията
„професионално
обучение”
и
„професионална подготовка”, което аналогично е
пренесено и доразвито с НПОС.
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TABL

3.
Приложението не е към чл. 48, както е Приема се.
записано (вероятно техническа грешка). Препратката
към него е в чл. 49.
III. Забележки към съдържанието на проекта на
НПОС.
1. Надхвърляне на законовата делегация.
1.1.
С наредбата се въвежда нов вид Не се приема.
обучение, наречено „допълнително обучение".
Никъде в ЗВМР не е разписано понятието
„допълнително
обучение"
като
елемент
от
професионалното обучение. Това е нарушение на чл.
12 ЗНА, който изисква актът по прилагане на закон да
урежда само материята, за която е предвидено да бъде
издаден. Не е уреден редът за провеждане на
„допълнително обучение". С това понятие се излиза
извън делегацията на МВР и се създава възможност
за злоупотреби, като субективно се прикриват
пътувания като .допълнително обучение".
В тази връзка ПРЕДЛАГАМЕ
Да отпаднат всички текстове за „допълнително
обучение" от проекта на НПОС: чл.1, ал.2; чл. 4; чл.6,
ал.2; част от чл.8, ал.3; §1 .

Нанесена е нужната техническа корекция.

1.2. Текстовете на Глава пета „Отчитане на Приема се.
резултатите от годишната проверка за оценяване на
нивото на професионалната подготовка" излиза извън
делегацията на ЗМВР.

В глава пета от НПОС са отразени и нанесени
нужните корекции.

Чрез диференцирането на професионалното
обучение (професионално обучение с откъсване от
работа, професионално обучение по месторабота и
допълнително обучение) се цели обвързване на
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 с произтичащите задължения
по чл. 173, ал. 4 и чл. 174, ал. 4 от ЗМВР. С текста
на чл. 5 от НПОС е въведено изключение за
държавните служители, преминали обученията по
чл. 3 или чл. 4. В противен случай служителите се
демотивирани и отказват участие в обучението.
Допълнителното обучение е предвидено като
обучение за актуализирането и надграждането на
професионалната квалификация в рамките на
заеманата длъжност, а съгласно чл. 170а, ал. 1 от
ЗМВР държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1
са длъжни да поддържат и да повишават
професионалната си подготовка, необходима за
изпълнение на длъжността, чрез професионално
обучение, т.е. то не излиза извън предвиденото в
закона.
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Никъде в ЗМВР не се спомената „отчитане
нивото на професионална подготовка", изискването е
за „отчитане на професионалното обучение". Това е
нарушение на ЗМВР и ЗНА. Необходима е промяна
на заглавието и на текстовете, които да се отнасят за
провеждането на професионалното обучение, а не за
нивото на професионална подготовка.
2. Използване на военни термини.
Не се приема.
Терминът
„пожаро-строева
подготовка"
включва в себе си елементи от архаичното понятие
„строй", остатък от времето на военизирана система в
противопожарните служби.
С девоенизирането на МВР преди повече от 10
години подобни термини трябваше да отпаднат, но в
ГДНБЗН явно съществуват ръководители, държащи
на военните практики. Продължаващото налагане на
това понятие от тяхна страна е отражение на
стремежът им да запазят военщината в ГДПБЗН.
Понятието е неадекватно и не отговаря на
дейностите, осъществявани от служителите по
пожарна безопасност и защита на населението. В него
не се включват по никакъв начин дейностите на
спасители, водолази и дори на пожарникарите,
осъществяващи гасене на пожари и ликвидиране на
аварии. Ако за спасителите и водолазите може да
бъде
приложен
редът
за
„специализирана
подготовка", пожарникарите ще бъдат принудени да
се подготвят по „пожаро- строева подготовка".
Обучението за действия в екип, съгласуваност и
разпределение на задачите в никакъв случай не може
да бъде наречено „строй". Да не говорим за
обучението за развитие на пожари, методи за
локализиране и ликвидирането им и опасностите при
тези дейности.
Освен това е цинично, след като не желае да
TABL

Терминът „пожаро-строева подготовка” е всеобщо
приет от обучаващите институции на МВР и като
такъв фигурира в Каталога на курсовете за
професионално
обучение.
Пожаро-строевата
подготовка има за цел първо служителите да се
научат да работят индивидуално с уредите и
съоръженията (шлангове, съединители, стълби и
др.), след това и колективно (в екип). Веднъж след
като са придобили тези умения по време на
първоначалното професионално обучение, е
необходимо
тяхното
непрекъснато
усъвършенстване, каквато именно е целта на
професионалното обучение по месторабота.
Пожаро-строевата
подготовка
развива
практическите умения за действия, докато
„тактиката” е насочена към вземането на решения
за предприемане на действията, предвид което
предложеният термин не е подходящ.
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бъде регламентиран броя на хората в екип,
ръководството на ГДПБЗН да иска служителите да се
обучават в ..строеви действия", при които екипът е от
най-малко 4 човека.
Много по-правилен термин е „пожаротактическа подготовка", който включва в себе си
всички аспекти на обучението.
В тази връзка ПРЕДЛАГАМЕ навсякъде в
проекта на НПОС терминът „пожара- строева
подготовка" да бъде заменен е „пожаро-тактическа
подготовка".
3. Неточности в проекта на НПОС
Не се приема.
3.1. Изискването на чл.8, ал.1 в графикът за
професионално обучение да се включва „разходите за
съответния курс за участие на един обучаем", на
чл.12, ал.1 и на параграф 2 разходите за един обучаем
да се включват в заповедта на главния секретар е
неизпълнимо. Особено в дългосрочен план.
Същите зависят от броят на действително
пристигналите на курс обучаеми, необходимостта от
хонорувани преподаватели при планирането на
конкретни занятия, инфлационните процеси за храна
и консумативи. Ефектът, до който ще доведе подобно
изискване е механично определяне на граничен
разход по параграф 2 и до невъзможност да се
осигурят условия за провеждането на курсове, ако се
наложи да се надскочи тази „гранична стойност".
В тази връзка ПРЕДЛАГАМЕ
Да отпаднат думите „и разходите за участие на
един обучаем в обучението" от на чл.8, ал. 1 и чл. 12,
ал.1;
Да отпадне § 2.
3.2. В чл.14, ал.1 се задължават обучаващите Не се приема.
TABL

Свързано е с разпоредбата на чл. 174, ал. 4 от
ЗМВР, която задължава държавните служители да
възстановяват разходите за издръжка и обучение
при прекратено по тяхно желание служебно
правоотношение или по дисциплинарен ред, преди
да са изслужили срока по чл. 173, ал 4 от ЗМВР,
пропорционално на времето на неизпълнение.
Ежегодно в годишния График за професионалното
обучение с откъсване от работа и в съответната
заповед на главния секретар на МВР за изпращане
на служителя на курс ще се съдържа конкретната
информация за дължимите разходи за издръжка и
обучение от изпратения на курс служител. Това
планиране на годишна база в Графика от една
страна позволява гъвкавост, съобразяване и
навременно отразяване на инфлационните процеси
и други фактори, влияещи върху процеса на
обучение, а от друга - гарантира намаляване на
текучеството и задържане на държавна служба в
МВР за определен срок и възвръщаемост на
инвестираните в държавния служител от МВР
разходи.
В 80% от курсовете, провеждани от обучаващите
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институции на МВР издават на служителите
документ, удостоверяващ успешното завършване на
съответния курс.
Подобен документ е без стойност, доколко
делегира правомощия за издаване за всякакъв вид
курсове, включително без откъсване от работа. Той
няма да създава правомощия на служителите да
изпълняват видовете дейности, за които са преминали
курса и те ще бъдат лишени от възможността да се
позоват на съответния документ. За да се удостовери
в съответствие със законодателството на Република
България придобиването на право да се извършват
определени дейности, е необходимо издаване на
удостоверение за професионална квалификация.
Текстът е залегнал в сега действащата наредба за
професионално обучение и липсват основание за
подмяната му.
В тази връзка ПРЕДЛАГАМЕ
В чл. 14, ал.1 думите „успешното завършване на
съответния курс" да бъдат заменени с „придобитата
професионална квалификация".
3.3. В чл. 20, ал.1, г. 3 е създадено задължение Не се приема.
за изпращане на курс за първоначално професионално
обучение на служители при тяхно искане за
преназначаване на вакантна длъжност.
Липсва обаче текст, който да урежда кой от
съответните ръководители ще изпраща служителя на
курс. В сегашната практика има случаи, при които и
двамата ръководители са се съгласили да бъде
преназначен служител на вакантна длъжност, но нито
един от тях не се чувства задължен да изпрати
служителя на курс.
Логично е, след като необходимост от
служителя, съответно курса, има приемащата
структура, изпращането на курс да става от страна на
TABL

институции на МВР, служителите не придобиват
професионална квалификация по смисъла на
ЗПОО. Издаденият документ е с ограничено
приложение - само за вътрешна употреба за
нуждите на МВР.

Към момента на изготвянето на предложението за
изпращане на курс и през периода на обучението
служителят заема длъжност от щата на „даващата”
структура, в която изпълнява служебните си
задължения. Освен полученото съгласие върху
заявлението на служителя, няма друг издаден
административен акт за преназначаването му в
приемащата структура.
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приемащия ръководител, съобразено с останалите
изисквания в Наредбата - заемане па длъжността след
успешно завършване на курса и др.
В тази връзка ПРЕДЛАГАМЕ
В чл. 20 ал.1, т.З след „ЗМВР" да бъдат
добавена запетая и думите „но предложение на
ръководителя на приемащата структура".
3.4.
В чл. 26 е използвано понятието Не се приема.
„оперативната обстановка".
Понятието
е
отпаднало
като
термин.
Същевременно е пропусната възрастта като една от
основните
характеристики
на
служителите,
обуславящи
необходимостта
и
биологичните
възможности за участие в определените форми и
методи на професионалното обучение. Текстът влиза
и във фактическо противоречие с изискването на чл.
27. ал. 4 за провеждане на елементи от
професионалното обучение по методика, утвърдена
от министъра на вътрешните работи.
В тази връзка ПРЕДЛАГАМЕ
В чл. 26 думите „оперативната обстановка" да
се заменят с думите „планираните дейности на
структурата". След думата „пол" да се добави запетая Не се приема.
и да се впише думата „възраст".

3.5.
В чл.28 съвместно с инструктори се Не се приема.
създава възможност професионалното обучение да се
провежда от „обучители по специализирана
подготовка и пожаро-строева подготовка".
TABL

Терминът е познат и разбираем и освен
„планираните дейности на структурата”, обхваща и
извънредните дейности и ситуации.

Предложението за въвеждане на критерия
„възраст” неведнъж е било обект на обсъждане. И
понастоящем нормативите за оценка на нивото на
професионалната подготовка са максимално
занижени и изпълними, в сравнение с тези на
полицейските органи и органите по ПБЗН на
другите държави-членки на ЕС.
Текстовете са по предложение на потребителя на
този вид подготовка - ГДПБЗН и са изцяло
съобразени с техните изисквания и организация.
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Въвеждането на понятието е напълно излишно.
Докато в чл. 29 е уредено придобиването на
качеството „инструктор", следващият чл. 30 за
обучители частично повтаря чл. 29, но добавя и
възможността произволни служители да бъдат
привличани за провеждане на обучението, това
напълно обезсмисля изискванията на чл. 29 и създава
условия за субективно назначаване на „обучители",
което да влоши качествата на професионалното
обучение.
В тази връзка ПРЕДЛАГАМЕ
В чл. 28 да се премахнат думите „и обучители
по специализирана подготовка и пожаро-строева
подготовка";
Да отпадне чл. 30.
3.6.
В чл. 35 се включва „туризъм" като Не се приема.
занимание от физическата подготовка, но не е уреден
редът за осъществяването му.
Тъй като дейността е със специфичен характер,
ще възникнат затруднения с планирането и
провеждането на туристически походи (туризъм) по
общия ред за професионално обучение без откъсване
от работа. В сега действащата наредба този ред е
регламентиран специално за това занимание.
В тази връзка ПРЕДЛАГАМЕ
Текстът на чл.35 да стане ал.1, като се добави
нова ал.2, идентична със сега съществуващата за
регламентиране реда за туристически походи:
Чл. 35. (2) Организиран туризъм се провежда
веднъж месечно след издаване на заповед на
ръководителя на съответната структура по чл.37 от
ЗМВР, съдържаща следните задължителни реквизити:
време и място на провеждане, транспорт, ръководител
и списък на служителите - участници.
3.7. В чл. 51, ал.1 е регламентирано, че Не се приема.
TABL

Предвижда се този ред да бъде конкретно
регламентиран в специализираната методика за
провеждане на физическата подготовка по чл. 27,
ал. 4 от НПОС.

Предложеният текст е изцяло в съответствие с чл.
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2.

TABL

получена оценка „НЕИЗДЪРЖАЛ" на един вид
подготовка води до несъответствие с нивото на
професионална подготовка.
Текстът е репресивен за служителите и е в
разрез с каквито и да било практиките за оценяване на
служител. Възможно е служител с изключително
високи качества и резултати при изпълнение на
служебните си задължения да не успее да покрие
показателите за оценка но определен вид
професионална подготовка. С въвеждането на този
текст, такъв служител автоматично ще получи обща
оценка „несъответствие с нивото на професионална
подготовка". Това води след себе си възможности за
злоупотреби
с
правата
на
служителите,
несъразмерност
на
наказателните
мерките,
предприемани към служител, непокрил даден
показател от обучението и до допълнителна
демoтивация на служителите.
В тази връзка КАТЕГОРИЧНО НАСТОЯВАМЕ
в текста на чл. 51 думата „един" да бъде заменена с
думата „половината".
Чл.27(2) Да придобие следната редакция:
Не се приема.
В професионалното обучение по месторабота
участват и подлежат на проверки за оценяване на
нивото на професионалната подготовка, както следва:
2. във физическата подготовка - държавните
служители - полицейски органи и органи по пожарна
безопасност и зашита на населението, заемащи
младши изпълнителски, изпълнителски и ръководни
длъжности, с изключение на разследващите полицаи
и държавните служители, заемащи длъжности, за
които не се изисква първоначална професионална
подготовка;
МОТИВИ:
1. Съгласно чл.34 от същата наредба,

170а, ал. 3 от ЗМВР. По-ниското ниво на една от
подготовките води до несъответствие на нивото на
цялостната професионална подготовка. Установено
несъответствие на нивото на професионалната
подготовка е основание за започване на процедура
по изготвяне на оценка на изпълнението на
длъжността при условията и по реда на наредбата
по чл. 164а, ал. 2 от ЗМВР, в рамките на която се
вземат предвид професионалната компетентност,
изпълнението на длъжностните задължения и др.
От друга страна е математически невъзможно,
предвид факта, че има държавни служители, които
участват и подлежат на проверка за оценяване на
нивото само на специализираната подготовка от
професионалното обучение по месторабота, няма
как да се постави оценка за „половината”
подготовка. Аналогично и за тези държавни
служители, които участват и подлежат на проверка
за оценяване на нивото на три от видовете
подготовки.
В утвърдените типови длъжностни характеристики
за ръководни длъжности от „началник на сектор”
нагоре, няма изискване, че подлежат на годишен
контрол по физическа подготовка.
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3.

TABL

физическата подготовка е основно
средство за поддържане високо ниво на
работоспособност, противодействие
на стреса, здравословен начин на живот и има за
цел:
- физическо укрепване и възстановяване;
- усъвършенстване на»-двигателни качества и
умения,
необходими
при
изпълнение
на
професионалните правомощия.
Ръководните служители имат най - големи
правомощия. Изпълнявайки поставените цели на
наредбата би следвало всички ръководни служители
да подлежат на физическа подготовка. Имайки
предвид, че същите подлежат на специализирана
подготовка, съгл. 27, ал.1, т.1 от проекта на
наредбата, включването и на физическа подготовка
ще доведе до комплексна подготвеност при
изпълнение на професионалните им правомощия.
Считаме, че с личния си пример ръководните
служители
ще
допринесат
подобряване
на
физическата подготовка на състава.
Здравейте, относно наредбата за професионално Не се приема.
обучение на служителите в МВР, искам да изкажа
едно становище. В наредбата много добре е написано,
че професионалното обучение по месторабота се
осъществява чрез специализирана подготовка,
физическа подготовка, подготовка по полицейска
лична защита, стрелкова подготовка и съответно се
държат изпити през годината за покриване на
нормативи от служители с полицейски правомощия.
Първо искам да попитам къде може да се подготвят
служителите за всичко това, без да дават отделят от
времето си за почивка и семейство и без да заплащат
със собствени средства за използване на фитнеси и
стрелкови площадки. Зимно време къде може един

Съгласно чл. 25, ал. 2 от НПОС, ръководителите на
структурите по чл. 37 от ЗМВР ръководят,
контролират и отговарят за провеждането на
професионалното обучение по месторабота. В
НПОС ясно е регламентирано времето (в часове) за
провеждане на всяка от видовете подготовки в
рамките на установеното работно време, .
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служител на МВР да използва закрита писта за
бягане? Не е ли редно в тази наредба да се изпише
точно и ясно как и къде ще се осъществява тази
подготовка. Вменено е началниците на сектори да
напишат план за обучение, всичко много добре, но
един началник на сектор или група няма никакви
правомощия, а и възможност да осигури на
подчинените си помещения за такава подготовка.
Трябва точно и ясно да се определи един униформен
служител в МВР , един оперативен служител в МВР,
един служител от СПС точно как би могъл да
провежда физическа, стрелкова подготовка и
полицейска лична защита. През работно време да има
регламент, че на този служител му се полага и е
длъжен един път седмично или два пъти месечно да
има стрелкова подготовка. Да се знае, че този
служител един път седмично трябва да има
полицейска лична защита и два пъти седмично
физическа подготовка за бягане спринт, крос и работа
с тежести. Така ще се поддържа едно постоянно
постоянно ниво на подготовка и ще може да се
покриват реално нормативите. Един 35- 40 годишен
служител без редовна подготовка е противопоказно
да го карате да покрива тези нормативи, които са
предвидени, още повече че изпита се провежда в един
ден. Не може да се изискват резултати без да се дава
нужната база за трениране на състава. Изобщо не се
мисли в тази насока, а състава трябва да е много
добре подготвен предвид ситуациите, които се стават
през последните години с бунтове на мигранти и
малцинства.

TABL

