С П Р А В К А- Т А Б Л И Ц А
за отразяване на становищата, получени при обсъждането по реда на чл. 26 от Закона за нормативните актове на 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.)
№

Подател
black-devil
–
направено
е
предложение
на Портала за
обществени
консултации на
01.02.2019 г.

Приети/
неприети
Казусът като форма на изпит не бива да се Не се приема.
приема. Сега действащата форма на
провеждане на изпита е по-добрият вариант.
Мотиви:
При изпита за разследващи полицаи се
провеждат
психологично
изследване
и
интервю. При изпита за магистрати има само
решаване на казус и устен изпит. Не мисля, че
изпита за разследващи полицаи трябва да бъде
по-усложнен от изпита за следователи,
прокурори и съдии. Заплатите в съдебната
система са много по-високи. Това донякъде ще
отблъсне желаещите да се явяват на конкурси
за разследващи полицаи. А и казусът не може
да покаже в действителност практическата
подготовка на кандидатите. Юридическата
работа като разследващ полицай е едва 40%.
Освен теста, все пак има и други
елиминационни етапи. Ако бъде прието
решаването казус като етап от изпита за
разследващи полицаи, то следва да бъде
премахнато
психологичното
изследване,
защото при кандидатстване в съдебната
система от кандидатите не се изисква да се
явяват на психологично изследване. Наредбата
трябва отново да бъде обсъдена с нови
предложения.
Бележки

Мотиви
Тестовата форма на изпита не може в достатъчна степен да
покаже начина на мислене на кандидатите и способността
им да обективират теоретичните си познания в практиката.
Решаването на казуса ще даде възможност за реална
преценка за техните знания в областта на наказателното
право, наказателния процес и криминалистиката.
Целта на психологичното изследване и интервюто е
различна от тази на решаването на казус. Чрез
психологичното изследване в конкурсната процедура за
назначаване на държавна служба в МВР се оценява степента
на съответствие (съвместимост) на актуалните психологични
профили на кандидатите спрямо професионалните и
длъжностните изисквания, за което се изготвя психологично
заключение. Със заключителното интервю в конкурсната
процедура за назначаване на държавна служба в МВР на
длъжности за разследващи полицаи се проверяват
професионалната мотивация и професионалните познания,
способности и умения на кандидатите
С решаването на казус, конкурсът за разследващи полицаи
няма да бъде по-усложнен, тъй като конкурсите за младши
съдии, младши прокурори и младши следователи и за
първоначално назначаване включват писмен и устен изпит,
като писменият се провежда чрез решаване на казус и на
тест по право на Европейския съюз и в областта на правата
на човека, а на устния изпит се проверяват знанията на
кандидатите по правни въпроси и по Кодекса за етично
поведение на българските магистрати.

