СПРАВКА
за отразяване на бележките, предложенията и констатациите, получени при обществените консултации по реда на чл. 26 от Закона за
нормативните актове на проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността
на Министерството на вътрешните работи (ПУДМВР), приет с Постановление № 207 на Министерския съвет от 2014 г.
№ Подател
Бележки/ Предложения/ Констатации
Приети/ Неприети Мотиви
1. Пенчо
Вместо да намалите администрацията, вие я увеличавате.
Твърдението е
Не се приема.
необосновано и не
съдържа конкретни
мотивирани
предложения.
2. ГДПБЗН
Приема
се.
В свое писмо рег. № 1983р-7312/18.05.2022 г., ГДПБЗН поддържа искането
си за изменение и допълнение на Приложението към чл. 108 от ПУДМВР за
Специфични изисквания за заемане на длъжности от държавни служители
по чл. 142, ал. 1, т. 2 от ЗМВР съобразно осъществяваните дейности
съгласно писма peг. № 1983р-2048/09.02.2022 г. и peг. № 1983р4148/21.03.2022 г. (по описа па ГДПБЗН - МВР), както следва:
В колона 4 „Специфични изисквания за области на висшето образование,
професионални направления, специалпости/квалификации“, отнасящи се за
дейност „Организационно-техническа, експертна и аналитична дейност по
предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия“ (№
по ред 11 от Приложението), кьм професионални направления да се добави
„Администрация и управление“.
Мотиви:
Организационно-техническата, експертна и аналитична дейност по
предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия е
свързана с проверка за административната допустимост на исканията за
финансиране в съответствие с Правилника за организацията и дейността на
Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към
Министерски съвет (Комисията); Работа по сигнали на граждани и
юридически лица, свързани с дейността на Комисията; Работа по заявления
по Закона за достъп до обществена информация.

Включването на професионално направление „Администрация и
управление“ е към вече приетата за тази дейност област на висшето
образование „Социални, стопански и правни науки“. Добавянето му като
изискване за заемане на длъжност, свързана с посочената дейност ще
разшири обхвата от кандидати и ще повиши конкуренцията между тях,
което от своя страна ще предостави по-голяма възможност за избор на
кандидат при подбор за назначаване на държавни служители.

