Проект!
МОТИВИ
към проект на Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 8121з-247 от 28.02.2020 г. за приемане на курсанти, студенти и
докторанти в Академията на МВР за учебната 2020/2021 г. (обн., ДВ, бр. 20 от 2020 г.)
1. Причини, които налагат приемането на акта
Изменението и допълнението на Наредба № 8121з-247 от 28.02.2020 г. за
приемане на курсанти, студенти и докторанти в Академията на МВР за учебната
2020/2021 г. (обн., ДВ, бр. 20 от 2020 г.) се налага по повод обявеното на 13.03.2020 г. с
Решение на Народното събрание извънредно положение в Република България във
връзка с разпространението на COVID 19, Закона за мерките и действията по време на
извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020
г., Закона за здравето както и свързаните актове на Министерския съвет и ресорните
министри. В Наредба № 8121з-247 от 28.02.2020 г. за приемане на курсанти, студенти и
докторанти в Академията на МВР за учебната 2020/2021 г. са разписани конкретни
срокове за провеждане на отделните етапи и процедури от приема и специализирания
подбор, които, в резултат на въведените с горните актове ограничения обективно не
могат да бъдат спазени.
Голяма част от кандидатите за курсанти изпитват затруднения да подготвят и
подадат документите си в определените с нормативния акт срокове, поради това че е
създаден ограничен режим на достъп до сградите на учебните и медицинските
заведения и на работата на съответните органи.
С оглед спазване на противоепидемичните разпореждания е необходимо да се
предвидят и предприемат мерки за избягване на струпването на големи групи от
кандидати пред и в областните дирекции на МВР/СДВР, Медицинския институт на
МВР, Института по психология на МВР и Академията на МВР, където се провеждат
отделните етапи от кампанията за прием.
Също така за времето на действието на мерките, се налага сроковете и датите
за провеждането на изпити и процедури по специализирания подбор, които
понастоящем са фиксирани в действащата Наредба, да бъдат променяни, като се
съгласуват между ръководителите на съответните институти в процеса на кампанията и
конкретизират спрямо ситуацията.
2. Цели, които се поставят
Проектът цели удължаване на сроковете за подаването на документи,
провеждането на специализираното медицинско освидетелстване, проверката на
физическата годност, психологичното изследване, изпитните процедури, класирането и
записването на кандидатите.
Предвижда се тези срокове да се определят с графици, утвърдени от
ръководителите на отговорните за провеждането им структурни звена.
По тази начин ще се облекчи подаването на документи, ще се оптимизират
останалите етапи на кандидатстудентската кампания и ще се осъществи справедлив
подбор на бъдещите служители на Министерството на вътрешните работи.
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
Като резултат от предложените допълнения и изменения се очаква избягване на
струпването на големи групи от кандидати и техни близки пред и в областните
дирекции на МВР, СДВР, Медицинския институт на МВР, Института по психология на
МВР и Академията на МВР.
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.
Ежегодно средният брой на кандидатстващите за курсанти за придобиване на
образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в редовна форма на обучение по
специалностите „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“,
„Гранична полиция“ и „Пожарна и аварийна безопасност“ е между 700 и 1000.
Крайният срок за подаване на документи от тези кандидати в областните дирекции на
МВР и СДВР е 3 юни 2020 г. Поради въведените ограничения до момента са подадени
само 36 комплекта с документи като се очаква повишен интерес за участие в
кампанията в края на месец май.
С оглед необходимостта от предприемане на спешни действия за ограничаване
на струпването на големи групи от хора на публични места във връзка с протичащата
кандидатстудентската кампания в Академията на МВР, считаме за целесъобразно да
бъде определен 14-дневен срок за провеждане на общественото обсъждане.

