МОТИВИ
към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-273 от 2021 г.
за приемане на курсанти, студенти и докторанти
в Академията на Министерството на вътрешните работи
(обн. ДВ бр. 23 от 2021 г.)
1. Причини, които налагат приемането на акта
Приемът на курсанти, студенти и докторанти в Академията на Министерството на
вътрешните работи (АМВР) е регламентиран в Наредба № 8121з-273 от 10 март 2021 г. В нея
са уредени условията и редът за кандидатстване, провеждане на специализиран подбор,
конкурсни изпити, класиране и приемане на кандидатите за обучение в АМВР по
специалности, образователно-квалификационни степени (ОКС), форми и срок на обучение.
Приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-273 от 10
март 2021 г. се налага с цел да се регламентира приемът в пет нови специалности за обучение
на студенти в ОКС „магистър“: „Защита правата на човека“, „Противодействие на
киберпрестъпността“, „Безопасност на пътното движение“, „Управление при кризи от
хуманитарен характер“ и „Управление и оптимизация на инвестиционни проекти в
строителството чрез строително-информационни модели“. Специалностите се разкриват във
връзка с изпълнение на проект „Подобряване и модернизиране на образователната
инфраструктура“ - рег. № BG05M2OP001-2.016-0023-C01, изготвен по процедура
BG05M2OP001-2.016 „Модернизация на висшите училища“ по приоритетна ос „Образование и
учене през целия живот“ на оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен
растеж 2014–2020“. Проектното предложение е насочено към модернизация на АМВР и на
трите партньорa, което се явява съвместен принос към практическите дейности за постигане на
динамично съответствие между търсенето и предлагането на специалисти с висше образование
чрез въвеждане на компетентностен модел, мултидисциплинарност и интердисциплинарност в
обучението на студентите, включително чрез широко прилагане на цифрова трансформация на
образованието.
С проекта се регламентира приемът в АМВР по реда на чл. 9, ал. 3, т. 6, буква „б“ от
Закона за висшето образование (ЗВО) и се допълват и прецизират някои от текстовете на
Наредба № 8121з-273 от 10 март 2021 г.
Актът урежда приема на студенти в АМВР и е от изключителна важност за
навременното и качествено протичане на кандидатстудентската кампания в АМВР.
Предвид необходимостта от спазване на проектните срокове и за своевременно
организиране на приема на студенти в АМВР за учебната 2022/2023 г. и на основание чл. 26,
ал. 4 от ЗНА се определя 14-дневен срок за провеждане на обществено обсъждане.
2. Цели, които се поставят
Настоящият проект има за цел:
- да се регламентира приемът на студенти в 5 нови специалности;
- да се регламентира приемът в АМВР по реда на чл. 9, ал. 3, т. 6, буква „б“ от ЗВО;
- да се детайлизират и пояснят отделни текстове.
1

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на наредбата
Приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-273 от 10
март 2021 г. за приемане на курсанти, студенти и докторанти в Академията на Министерството
на вътрешните работи не води до въздействие върху държавния бюджет и няма необходимост
от допълнителни финансови средства.
4. Очаквани резултати от прилагането
Ще бъде изпълнена нормата на чл. 47, ал. 6 от Закона за Министерството на
вътрешните работи условията и редът за приемане на обучаващи се за придобиване на
образователно-квалификационни степени и на образователна и научна степен на висшето
образование да се определят с наредба на министъра на вътрешните работи.
Приемането на Наредбата ще гарантира изпълнението на проектните дейности в
утвърдените срокове и ще започне обучение на студенти в актуални и нужни на пазара на
труда специалности. С това ще се повиши конкурентноспособността на АМВР и имиджа на
министерството.
Прецизирането на текстовете ще внесе яснота и ще спомогне за оптимизиране работата
на комисиите по приема.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз
С проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-273 от 10 март
2021 г. за приемане на курсанти, студенти и докторанти в Академията на Министерството на
вътрешните работи не се предвижда въвеждане на европейско законодателство, поради което
не е изготвена таблица за съответствие с правото на Европейския съюз.
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