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 и бр. 26 от 2018 г.)

1. Причини, които налагат приемането на акта:
Подготовката на проекта е инициирана с оглед необходимостта от привеждане на
Наредбата в съответствие с разпоредбата на чл. 155, ал. 4 от Закона за Министерството на
вътрешните работи (ЗМВР), съгласно която обстоятелствата по чл. 155, ал. 1, т. 2 от същия закон
се установяват служебно от органа по назначаването.
С оглед изпълнение на Решение № 496 на Министерския съвет от 2017 г. за изпълнение на
Решение № 338 на 2017 г. за приемане на мерки за намаляване на административната тежест
върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за представяне на някои официални
документи на хартиен носител, се премахва изискването към кандидатите в конкурси да
представят удостоверение за признато висше образование при издадена диплома от
чуждестранно висше училище.
Във връзка с влизането в сила на новата правна рамка в областта на защита на личните
данни, се предвижда кандидатите да не предоставят копие на лична карта. При обявяването на
документите от провеждане на конкурса, наред със задължението за спазване изискванията на
Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), се въвежда задължение за спазване разпоредбите на
влезлият в сила Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016
година 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/EО (Общ
регламент относно защитата на данните). С цел информираност на лицата, в нормативния акт се
посочва се срокът за съхранение на делата на кандидатите, които не са назначени на държавна
служба – три години след приключване на конкурсната процедура. Понастоящем тригодишният
срок е предвиден в Списък рег. № Iз-91/16.01.2014г. на видовете документи със срокове за
съхраняване на Министерството на вътрешните работи, утвърден съгласно Закона за
Националния архивен фонд.
2. Цели, които се поставят с приемането на проекта:
С предлаганите промени се цели привеждане в съответствие на разпоредбите на Наредба
№ 8121з-344 от 2014 г. с тези на ЗМВР и на Решение № 496 на Министерския съвет от 2017 г.,
както и изпълнение на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27
април 2016 година и ЗЗЛД.
Цели се прецизиране на текстовете на наредбата, с цел яснота и еднозначност при
прилагането им.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
Издаването на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-344 от 2014 г.
не води до необходимост от финансови и други средства.
4. Очаквани резултати от прилагането:
Изпълнение на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27
април 2016 година и постигане на съответствие на подзаконовата нормативна уредба със ЗМВР
по отношение на назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи.
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.

