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СП И СЪК
ПО ЧЛ. 15 АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ,
ПОДЛЕЖАЩА НА ПУБЛИКУВАНЕ В ИНТЕРНЕТ ЗА СФЕРАТА НА ДЕЙНОСТТА НА АКАДЕМИЯТА НА МВР,
КАКТО И ФОРМАТИТЕ ЗА КОИТО Е ДОСТЪПНА ЗА 2017 Г.
№ по
ред
1.

КАТЕГОРИЯ ИНФОРМАЦИЯ
Описание на правомощията на ректора и данни за АМВР
(история; структура; акредитация; факултети и центрове)

2.

Информация свързана с учебната дейност в АМВР и
учебните програми

3.

Информация за издадените актове от ректора на АМВР в
изпълнение на неговите правомощия и текстовете на

АДРЕС В ИНТЕРНЕТ
http://www.academy.mvr.bg/AboutUs/History/
http://www.academy.mvr.bg/AboutUs/ManagementBoard/
http://www.academy.mvr.bg/AboutUs/Acreditacia/
http://www.academy.mvr.bg/Facultets/Police/
http://www.academy.mvr.bg/Facultets/PAB/
http://www.academy.mvr.bg/Centres/CSPP_Pazardjik/
http://www.academy.mvr.bg/Centres/CSPP_Kazanlak/
http://www.academy.mvr.bg/Centres/CSPP_Varna/
http://www.academy.mvr.bg/Centres/CSPPAB_Varna/
http://www.academy.mvr.bg/Centres/CBPS/
http://www.academy.mvr.bg/Educational_activity/Training/
http://www.academy.mvr.bg/Educational_activity/Programs/
http://www.academy.mvr.bg/Baza/
http://www.academy.mvr.bg/Facultets/Police/educational_activity.htm
http://www.academy.mvr.bg/Facultets/PAB/educational_activity.htm
http://www.academy.mvr.bg/Acts_Documents/

ФОРМАТ
html

html

html

4.
5.

6.

7.

издадените от органа вътрешни актове
Информация за политиката по качество на АМВР
Информация за обявени конкурси за заемане на
академични длъжности в АМВР по ЗРАСРБ (процедури
по защита на дисертации и процедури по заемане на
академични длъжности)
Информация наименованието, адреса, адреса на
електронната поща, телефона и работното време на
звеното в АМВР, което отговаря за приемането на
заявленията за предоставяне на достъп до информация
Устройствен правилник на АМВР

8.

Информация за провеждани обществени поръчки,
определена за публикуване в профила на купувача
съгласно Закона за обществените поръчки

9.

Обявления за конкурси за държавни служители, конкурси
по ЗРАСРБ и по програма "Старт на кариерата"
Информация подлежаща на публикуване информация по
Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на
интереси
Информация, за прием на курсанти, студенти и
докторанти в АМВР

10.

11.

12.
13.

Информация за научноизследователската дейност в
АМВР; актуални публикации
Информация за провежданата международна дейност в
АМВР

14.

Информация за библиотечната и издателскаta дейност на
АМВР, достъп до електронна библиотека на АМВР

15.

Значими събития в АМВР представляващи
професионален и обществен интерес
Информация за интернет страницата на АМВР
Списък на категориите информация, подлежаща за
публикуване в интернет по чл. 15, ал. 1 от ЗДОИ

16.
17.

http://www.academy.mvr.bg/Quality/
http://www.academy.mvr.bg/Konkursi_ZRASRB/Obiaveni_konkursi/
http://www.academy.mvr.bg/Konkursi_ZRASRB/Proceduri_zashtita_disertacii/
http://www.academy.mvr.bg/Konkursi_ZRASRB/Proceduri_zaemane_akadem_dlajnost/

html
html

http://www.academy.mvr.bg/
http://www.academy.mvr.bg/Contacts/

html

http://www.academy.mvr.bg/NR/rdonlyres/123F6120-9939-4B78-A1750254B6377EA2/0/Pravilnik.pdf
http://www.academy.mvr.bg/Obsht_poruchki/Obsht_razdel/
http://www.academy.mvr.bg/Obsht_poruchki/Predvaritelni_obyavlenia/
http://www.academy.mvr.bg/Obsht_poruchki/ZOP/
http://www.academy.mvr.bg/Obsht_poruchki/Obsht_poruchki_NEW/
http://www.academy.mvr.bg/Obsht_poruchki/Obsht_poruchki_Gl.8_ZOP/
http://www.academy.mvr.bg/Obsht_poruchki/Tehn_specifikacii/
http://www.academy.mvr.bg/Obsht_poruchki/Vanshen_ekspert/
http://www.academy.mvr.bg/Obsht_poruchki/Pazarni_prouchvania/
http://www.academy.mvr.bg/Obsht_poruchki/Stanovishta_AOP/
http://www.academy.mvr.bg/Obsht_poruchki/Chl14_ZOP/
http://www.academy.mvr.bg/DHR/

pdf
html

html

http://www.mvr.bg/Za_MVR/ZPUKI/amvr.htm
pdf
http://www.academy.mvr.bg/Reception/
http://www.academy.mvr.bg/Aktualni_publikacii/fakultet_pbzn.htm
http://www.academy.mvr.bg/Aktualni_publikacii/godishnici_amvr.htm
http://www.academy.mvr.bg/Scientific_activity/
http://www.academy.mvr.bg/Aktualni_publikacii/fakultet_policia.htm
http://www.academy.mvr.bg/International_activity/Bulletin/
http://www.academy.mvr.bg/International_activity/Collaboration/
http://www.academy.mvr.bg/International_activity/Erazum/
http://www.academy.mvr.bg/Publishing_activity/
http://www.academy.mvr.bg/Library/
https://library-amvr.mvr.bg/
http://www.academy.mvr.bg/Calendar/
http://www.academy.mvr.bg/Sport/
http://www.academy.mvr.bg/23022006.htm
http://www.academy.mvr.bg/NR/rdonlyres/64B4FB79-89F2-406B-8250DC1BAC0CC280/0/Spisak_ZDOI.pdf

html

html/pdf
html

html

html
html
pdf

