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Формирането на служителите в полицейските структури на МВР е 

управленска функция, имаща за цел да осигури необходимите по 

количество и качество човешки ресурси за осъществяване целите на 

тези структури. Основните вътрешно административни дейности, които 

включва тази функция са: набиране, подбор и назначаване на 

полицейски служители, които имат статут на държавни служители от 

МВР. 

Постъпването на държавна служба в МВР и професионалното 

развитие на служителите от МВР (държавни служители и ЛРТП) се 

основава на следните принципи1: 

- прозрачност - прилагане на ясни и точни критерии за оценка 

и процедурни правила за назначаване, професионално развитие и 

прекратяване на служебните правоотношения; 

- публичност - обявяване на процедурите и механизмите за 

подбор и развитие в кариерата; 

- конкурсно начало - осигуряване на обективност чрез отчитане 

на професионалните качества, опит и квалификация; 

- забрана за дискриминация; 

- равни възможности на всеки служител за развитие в 

кариерата; 

- прилагане на мотивационни механизми за професионално 

развитие; 

- централизирано планиране и управление на подбора и 

професионалната кариера. 

Постъпването на държавна служба в МВР е възможно да се 

осъществи чрез: 

- набиране, подбор и назначаване на кандидати чрез конкурс 

за заемане на длъжности за държавни служители в МВР; 

                                                 
1 Вж. Закон за МВР – обн.ДВ.бр.17/2006 г. с посл.изм. и доп. – чл.168, т.1-7 
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- кандидатстване и завършване на образователно-

квалификационна степен “бакалавър” – редовно обучение в 

Академията на МВР. 

В настоящата разработка ще бъде разгледана само първата 

възможност за постъпване на държавна служба в МВР от кандидати за 

полицейски служители. 

За да може да бъде възприето, някакво определение за 

понятието „управление на човешките ресурси” (УЧР), то се корени в 

спора между различните школи и техните привърженици, дали УЧР е 

дейност или теория. Ако се приеме, че е дейност, то въпросите, които 

възникват, са кой я упражнява и какъв е обхватът на дейността2. Ако 

се приеме, че е теория, то тогава въпросът е коя наука или кръг от 

науки я подкрепят и развиват3. 

Според някои автори системата за УЧР включва4: 

- система за оценяване на представянето; 

- система за управление на заплатите; 

- система за обучение; система за професионално развитие и 

израстване; 

- система за одит на персонала. 

Управлението на човешките ресурси в структурите на МВР се 

разглежда, като се отчитат някои особености, които го отличават от 

стандартното УЧР в другите държавни, общински, бизнес и др. 

организации. 

Основна особеност е, че полицейските структури на МВР не са 

бизнес организации и именно затова не трябва сляпо да се копират 

моделите за УЧР, които се разработват за тези организации. 

Полицейските структури не зависят от ръста на печалбата и оборота, а 

                                                 
2 Вж. Шопов, Д., М. Атанасова, Управление на човешките ресурси, С., ч. I, с. 13. 
3 Вж. Armstrong, M., The Concept of Human Resourse Menagement, London, Kagan 

Page, 1996 
4 Вж. Илиев, Й., Управление на човешките ресурси, умението да мотивираш, 

„Абагар”, ВТ, с. 9 
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са държавни структури, които зависят от държавния бюджет и в този 

смисъл заплатите на полицейските служителите са сигурни, 

независимо от постигнатите резултати. Затова на МВР, като цяло се 

дава възможност да участва в максимална степен в процеса на 

създаване на самостоятелна нормативна уредба, която да доведе до 

формиране на такава среда, която да улесни дейността на нейните 

служители. 

Друга особеност е това, че е необходимо да се знае, че 

публичните услуги, които полицейските служители предоставят на 

гражданите и обществото са особен вид услуги, които не са насочена 

към удовлетворяване на потребностите само на един "клиент". От 

услугите на полицейските служители на МВР се ползват, както 

държавата като цяло, така и органите на местната власт и другите 

органи и организации при различни бедствия, аварии и катастрофи, 

както и международни организации. 

Следващата особеност е, че направените инвестиции в 

полицейските структури имат косвена възвращаемост за дълъг период 

от време. Инвестициите трябва да покрият многообразието от техника, 

инфраструктура и хора. За доказването на тази теза ще съсредоточим 

вниманието в развитието на човешките ресурси на МВР и по-

конкретно на една част от тях - полицейските служители. Нужни са 

години полицейска служба и обучение на тези служители от МВР, за 

да достигнат ниво на компетентност, което да ги направи не само 

добри изпълнители, но и посредници на държавата сред населението 

на което предоставят публични услуги, свързани с осигуряването на 

обществения ред и противодействието на престъпността. Част от 

изразходваните бюджетни средства се оказват загубени за МВР, 

защото не са малко случаите, когато добре подготвеният човешки 

потенциал на МВР става обект на внимание не само за частните 

фирми, но и за други държавни, общински, обществени и 

неправителствени органи и организации. Затова и стратегическата цел 

по УЧР в полицейските структури на МВР е да се създадат механизми, 
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които да защитят направените инвестиции в подготовката на 

полицейските служители. 

Друга особеност е, че за разлика от другите държавни 

структури и бизнес организациите, набирането на кандидати за 

нуждите на полицейските структури се отличава с редица ограничения 

– завишени здравословни изисквания, ниво на физическата 

подготовка, повишени нива на интелектуалния, образователен и 

психологически статус на кандидатите. 

Не може да не се отбележи, че процеса на обучение на 

полицейските служители претърпя своята еволюция. Ако преди повече 

от 20 години, обучението на полицаите бе насочено предимно към 

техните практически силови действия, чрез които да могат да 

реализират предоставените им полицейски правомощия по закон, то в 

съвременни условия се изискват и умения за работа в 

многонационална среда, действия при възстановяване на обществения 

ред, сигурността и държавността. Всичко това налага и нови подходи 

към образованието и квалификацията на полицейските служители. 

За разлика от частните компании и бизнес организациите, 

полицейските структури нямат конкуренция при изпълнение на 

основната им цел по осигуряване на вътрешната сигурност и 

обществения ред и не са заплашени от фалит или банкрут. 

Набирането на кандидати за полицейски служители е една от 

най-важните дейности на органите за управление на човешките 

ресурси в полицейските структури на МВР. Важността на дейността 

произтича от това, че начинът на работа и качеството на публичните 

услуги, които предоставят полицейските структури на МВР, зависят в 

най-голяма степен от качеството на кандидатите за полицейски 

служители. 

Набирането на кандидати за полицейските служители в МВР 

преминава през следните етапи: 

- определяне на вакантните длъжности в полицейските 

структури; 
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- обявяване на конкурс за заемането им и определяне на 

изискванията към кандидатите със заповед на министъра на 

вътрешните работи; 

- формиране на комисия за подбор и класиране; 

- приемане и обработка на документите на кандидатите; 

- подбор и класиране на кандидатите, посредством 

последователно провеждане на етапите от конкурса; 

- назначаване на точно определена длъжност като стажант в 

полицейска структура; 

- успешно завършване на курс за първоначално професионално 

обучение в обучителните институции на МВР; 

- заемане на длъжността като държавен служител на МВР. 

Реда, условията и последователността при провеждането на 

конкурси за постъпването на държавна служба в МВР се определят с 

наредба на министъра на вътрешните работи - Наредба № Iз-1009 от 4 

юли 2006 г. за условията и реда за постъпване на държавна служба в 

Министерството на вътрешните работи – обн. ДВ. бр. 68/2006 г. От 

началото на 2012 г. е приета нова Наредба № Iз-9 от 9 януари 2012 г. 

за условията и реда за постъпване на държавна служба в 

Министерството на вътрешните работи – обн. ДВ. бр. 8/27.01.2012 г. 

При приемането на нови нормативни актове, обикновено целта им е да 

подобрят тяхното практическо прилагане, да се хармонизира новият 

акт с новостите в законодателството, да се премахнат пречките и 

излишните тромави процедури, които са показали, че са архаизми, 

като основно се набляга на това да може по-облекчено да се прилага 

и др. Може да се направи извод, че с въвеждането на новата наредба, 

се актуализират нормативните актове и се облекчава работа на 

служителите от звената „Човешки ресурси”. Въпреки това към някои 

от нейните регламенти могат да се направят критични бележки: 

1. В голяма част от наредбата са преписани или съвпадат по 

смисъл текстове от Закона за МВР или от Правилника за прилагане на 

Закона за МВР, като например – чл. 1 от наредбата с чл. 179, ал. 3 от 
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Закона за МВР, чл. 2, ал. 1 от наредбата с чл. 180 от ЗМВР, чл. 3 ал. 1 

и ал. 2 от наредбата с чл. 179, ал. 1 от Закона за МВР и др. 

2. Изискването на Закона за МВР, което е преповторено и в 

наредбата (чл.3, ал.1), а именно "лицето да е само български 

гражданин" изключва възможността за постъпване на държавна 

служба от кандидати с двойно гражданство или без гражданство. С 

приемането на Република България за страна-член на Европейския 

съюз (ЕС) и отварянето на пазарите на труда на страните-членки на 

ЕС е целесъобразно това изискване да отпадне. 

 3. В чл. 3, ал. 4 от наредбата се налагат изисквания за 

професионална подготовка, а според чл. 193 от Закона за МВР 

професионалното обучение се придобива в МВР и то не би следвало да 

е изискване за постъпване на държавна служба в МВР. 

 4. В чл. 5 от наредбата са определени етапите за провеждане на 

конкурсите. Целесъобразно е да се въведе етап медицинско 

изследване. Изискването да са клинично здрави, да не страдат от 

психични заболявания и да може да бъдат подлагани на физически 

натоварвания би могло да се удостоверява с документ от личният 

лекар. 

 5. Новост, която наредбата предвижда, е провеждането на изпит 

за установяване нивото на специфични знания и/или умения за 

изпълнение на длъжността. По своята същност това е една новаторска 

поправка, с която би могло да се прецизира подбора на кандидатите 

за служители, но предвиденото и място в последователността на 

провеждане не е избрано правилно. Целесъобразно е този вид изпит с 

елиминаторен характер да се провежда след етапа „психологическо 

изследване” и преди етапа „заключително интервю”. 

 6. Всички етапи, които се провеждат в конкурсната процедура, 

се провеждат по специализирани методики. Всеки етап се оценява 

посредством точкова система и всеки един етап е с еднаква тежест. 

Последният етап „заключително интервю” е с най-голяма възможност 

за субективно оценяване и е възможно да изкриви получените до този 



 8 

момент резултати, т.е. дава се възможност за елиминиране на 

неудобни кандидати с висок интелектуален капацитет. 

 7. В чл. 19 на наредбата изрично е поставено условието „само за 

една длъжност”. Това може да бъде възможно, ако става въпрос за 

конкурс, в който са обявени длъжности от различни направление на 

дейност. Но когато това са длъжности от една линия на дейност, то 

може да се получи и ситуация, при която за дадена длъжност 

конкуренцията да е изключително висока, а за друга длъжност да 

няма кандидати. 

 8. Годността по медицинските показатели за държавна служба в 

МВР е целесъобразно да се установява в Медицинския институт на МВР 

на по-късен етап от конкурса, поради това, че медицинското 

изследване на годността на кандидатите за служители е скъпо, като 

стойност. По-правилно е този етап да се провежда след етапа 

„изследване на интелектуалните способности” и преди етапа 

„психологическо изследване”. Вместо това от началото на 2012 г. е 

определена сума от 60,00 лв. за провеждане на това изследване в 

Медицински институт на МВР. С въвеждането на тази сума и със 

сумите за издаването и заверяване на други документи, сумата за 

кандидатстване за държавна служба в МВР нараства на около 100,00 

лв. По този начин част от кандидатите и техните семейства не биха 

могли да си позволят този разход, а за МВР намалява конкуренцията 

на постъпване на държавна служба. 

 9. При провеждането на етапите „изследване на физическата 

годност” и „изследване на интелектуалните способности” не са 

предвидени никакви преференции на кандидатите служители на МВР, 

т.е. не е дадена възможност на тези етапи да не се явяват тези, които 

притежават степени на висшето образование придобити в АМВР с 

някакво ниво на среден успех от обучението и държавния изпит или 

дипломната работа или да кандидатстват с оценките от проведения 

последен годишен контрол по специализирана и/или физическата 

подготовка на служителите от МВР. Освен това не става ясно след 
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етапа „изследване на физическата годност”, какъв е броя на 

допуснатите кандидати за следващият етап. 

 10. При провеждане на етапа „заключително интервю” в 

наредбата (чл.37) е предвидено да се оценява професионално 

значимите личностни качества, познания и способности. Кандидатите 

за служители в полицейските структури на МВР преминават след 

конкурсната процедура курс за първоначално професионално 

обучение с продължителност около девет месеца и е нормално тези 

професионално значими качества, познания и способности да се 

придобият след това обучение, а не да са изискване за постъпване на 

държавна служба в МВР, както и да се оценяват. Наблюдения 

показват, че оценяването на тези качества се осъществява без ясни 

критерии и води до субективизъм. Целесъобразно е тежестjа на този 

етап, като общ брой точки да бъде намален. 

 11. В наредбата (чл.41) се предвижда, след приключване на 

конкурсната процедура, кандидатът да избере длъжността, на която да 

бъде назначен първоначално като стажант, докато трае курса на 

обучение, а след това и като служител. Изборът на длъжността може 

да бъде неправилен, поради факта, че този избор се прави от 

кандидат, който има само най-повърхностни представи за естеството 

на службата, която му предстои. Ефекта ще бъде много по-голям и за 

структурата и за самият кандидат, ако този избор се прави по-

задълбочено, както бе предвидено в наредбата от 2006 г., т.е. след 

приключване на курса за първоначално професионално обучение. Ако 

кандидатстващите за държавна служба в МВР бъдат разпределяни 

преди курса за първоначално професионално обучение, то е 

целесъобразно да се премахнат тези курсове. По този начин ще бъдат 

икономисано значителни финансови средства. С цел икономии на 

финансови средства за обучение е целесъобразно учебните програми 

да бъдат преработени в смисъл базовият етап да се провежда в АМВР 

и центровете, като се премине по-големият обем от теоретичната 

подготовка в рамките на не повече от три месеца присъствена форма. 
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Останалата част от обучението да се провежда в дистанционна форма 

в базите на структурните звена (при възможност и в базите на 

Академията на МВР), където тези стажанти ще изпълняват служебните 

си задължения по методите на практическото обучение. Финансово по-

изгоден е вариантът преподавателят да бъде командирован при 

обучаемите, а не обратното, както е досегашната практика. 

Наблюдения показват, че в съвременни условия един от най-

големите проблеми на полицейските структури на МВР е големият 

недокомплект на полицейските служители. В част от териториалните 

структури на МВР този недокомплект достига и до 30 %. До тази 

ситуация се е стигнало поради тромавата процедура за обявяване и 

провеждане на конкурсите за постъпване на държавна служба. 

Представянето на отделните етапи на формиране на полицейските 

служители в МВР показва и продължителността на времето, което е 

необходимо за приключване на регламентираната процедура. След 

овакантяването на длъжността в наредбата са регламентирани 

процедури като: 

- определяне на вакантните длъжности – тази процедура се 

осъществява от постоянно действаща функционална комисия към 

министъра на вътрешните работи, до която се изпращат запитвания от 

ръководителите на полицейските структури в които има вакантни 

длъжности и се чака отговор, не по-малко от два месеца; 

- обявяване на конкурс за заемането на длъжности в 

полицейските структури и определяне на изискванията към 

кандидатите със заповед на министъра – тази процедура включва 

изпращане на предложение до дирекция „Човешки ресурси” – МВР, 

изготвяне на заповед, подписване и регистриране и обявяване на 

конкурса и отнема около два месеца; 

- формиране на комисия за подбор и класиране – осъществява 

се при предния етап; 

- приемане и обработка на документите на кандидатите – 

процедура, която изисква време не по-малко от месец и половина; 
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- подбор и класиране на кандидатите, посредством 

последователно провеждане на етапите от конкурса – процедура, 

която продължава от четири до шест месеца, като може и повече, в 

зависимост от броя на кандидатите; 

- назначаване на точно определена длъжност като стажант – 

процедура, която се осъществява в рамките на около един месец; 

- успешно завършване на курс за първоначално професионално 

обучение в обучителните институции на МВР – процедура, която е в 

рамките на около девет месеца; 

- заемане на длъжността като служител – процедура, която се 

осъществява в рамките на времетраенето на предния етап. 

Анализът на регламентите и тяхното времетраене от новата 

наредба показват, че общо от овакантяването на длъжността до 

заемането и от нов служител е около една година и осем месеца. През 

този период задълженията на напусналия полицейски служител, който 

е овакантил заемана длъжност, и за която се кандидатства от нов 

кандидат, се поемат от неговите колеги. Това е така, защото 

предоставянето на полицейските услуги на обществото, свързани с 

осигуряването на обществения ред и противодействието на 

престъпността, не може да бъде преустановено. През периода на 

незаемане на длъжността полицейските служители реализират голям 

обем от извънреден труд. Те не могат да ползват отпуските си в пълен 

обем, не могат да бъдат изпращани на курсове за повишаване на 

професионалната им квалификация и др. 

Конкурсната процедура в МВР се прилага със законодателните 

промени от 2006 г. С оглед усъвършенстване на дейностите и 

оптимизиране на процедурите по формиране на служители в 

полицейските структури на МВР могат да бъдат направени конкретни 

предложения: 

 

• На базата на придобития опит и статистиката от изминали 

години, отразяващи текучеството на служителите и в коя 
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полицейска структура, колко конкурси и за какъв брой 

служители са проведени, е целесъобразно да се създаде резерв 

от кандидати за полицейски служители в МВР. 

• Когато се оваканти дадена полицейска длъжност, тя може да се 

предлага на класираните резервни кандидати, които, ако 

приемат длъжността, ще бъде необходимо само да подновяват 

част от документите (свидетелство за съдимост, документи от 

прокуратурата и Национална следствена служба, медицинското 

изследване и други при необходимост). Времетраенето за 

осъществяването на такава процедура би отнела не повече от 

един месец и овакантеното място да бъде заето. 

 

В силно променената и много динамична среда, след 

приемането на Република България в НАТО и ЕС, използването на 

стари подходи и механизми в управлението на човешките ресурси не е 

нито ефективно, нито ефикасно, нито икономично. Имайки предвид 

решаващата роля на човешкия фактор в цялостното многообразие на 

дейността на полицейските структури на МВР е необходимо 

управлението на човешките им ресурси да бъде в центъра, както на 

теоретични дебати, така и в практиката на всички ръководни 

служители от всички нива на управление на полицейските структури и 

МВР. 
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