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ОТЧЕТ - АНАЛИЗ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА АКАДЕМИЯТА НА МВР
ЗА ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА
Отчет-анализът за дейността на Академията на МВР през първото шестмесечие на
2018 година е фокусиран върху изпълнението на мероприятията, заложени като Цели на АМВР
и включени в годишните Цели на Министерството на вътрешните работи за 2018 г.
Академията на МВР (АМВР) е висше училище за професионална подготовка на
специалисти и за научни изследвания за нуждите на МВР. Тя е образователна институция,
която обучава в сферата на висшето образование и професионалната квалификация.
На основание чл. 4 от Наредба № 8121з-433 от 28 март 2017 г. за професионално
обучение на служителите от МВР Академията на МВР осъществява професионално обучение с
откъсване от работа в следните видове курсове: първоначално професионално обучение,
повишаване на професионалната квалификация, професионална специализация и
допълнително обучение - актуализация на професионалната квалификация.
Академията на МВР организира, поддържа и развива научноизследователската дейност
в рамките на акредитираните професионални направления. Научноизследователската дейност
се извършва от преподавателския състав във факултетите на АМВР и служителите от сектор
„Научноизследователска, информационна и редакционно-издателска дейност“ (НИИРИД). Тя
се планира и отчита по реда на Закона за развитието на академичния състав в Република
България и Правилника за прилагане на Закона за развитие на академичния състав на
Република България (ЗРАСРБ).
Академията на МВР е контактна точка на Европейския полицейски колеж и е
партньорски университет в съвместна магистърска програма. Във висшето училище напълно е
въведена Европейската квалификационна рамка. Прилага се и секторната квалификационна
рамка на ФРОНТЕКС за обучение на служители на Гранична полиция.
Академията на МВР участва в обучението на полицейски служители от държави членки на ЕС, в рамките на акредитирана съвместна магистърска програма с други европейски
университети под ръководството на Европейския полицейски колеж.
Преподаватели от АМВР участват в създаването и провеждането на обучение в
съвместна магистърска програма за обучение на гранични полицаи под ръководството на
FRONTEX. В АМВР се обучават и чужди граждани (курсанти, студенти и докторанти) по
програма „Еразъм“ и по Обменната програма на Европейския полицейски колеж.

І. ЦЕЛИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА АКАДЕМИЯТА НА МВР
През отчетния период дейността в АМВР беше насочена за изпълнение на следните
цели:
1.
Повишаване качеството на учебния процес и практическата насоченост на
обучението.
2.
Развитие на експертна дейност за нуждите на МВР или други ведомства.
3.
Ефективно управление на ресурсите. Подобряване на административното
обслужване на обучаемите.
ІІ. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРИОРИТЕТИТЕ
Основните дейности за изпълнение на целите бяха:
1.
Актуализиране на учебната документация в съответствие с целите на МВР и
нуждите на основните структури.
2.
Развитие на системата за управление на качеството.
3.
Провеждане на професионално обучение на служителите от МВР.
4.
Провеждане на професионално образование за нуждите на МВР.
5.
Развитие на академичния състав.
6.
Управление на научноизследователската дейност в съответствие със системата за
наблюдение и оценка на научноизследователската дейност.
7.
Участие на преподаватели от факултетите в работни групи.
8.
Взаимодействие и обмен на информация с правоохранителните органи на
държавите от региона и ЕС с цел въвеждане на добри практики в обучението.
9.
Подобряване на административното обслужване в Академията на МВР.
10. Подобряване на административния капацитет, свързан с възлагане на
обществени поръчки, с оглед законосъобразно и ефективно разходване на бюджетни
средства на ЕС, международни програми и договори.
11. Кадрово обезпечаване на АМВР и кариерното израстване на служителите в
АМВР.
III. ОТЧЕТ-АНАЛИЗ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ
ЦЕЛ № 1 „Повишаване качеството на учебния процес и практическата
насоченост на обучението“
Актуализирането на учебно-плановата документация е постоянен процес, чиято
цел е прилагане на определените принципи в Националната квалификационна рамка като
съвместимост, съпоставимост, мобилност и конкурентна среда. Прилагането на тези и други
принципи са гарант за поддържане на високо качество на обучението и обществено признание.
През отчетния период Академията на МВР следваше приоритетните дейности, заложени
в целите на Министерството на вътрешните работи за 2018 година, а именно:
- актуализиране на учебно-планова документация във висшето образование;
- актуализиране на учебно-планова документация в професионалното обучение.
В резултат на проведени форуми, изследователски проекти и кръгли маси в АМВР
беше извършен цялостен преглед на учебно-плановата документация. Проведената в края на
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2017 г. кръгла маса на тема „Преглед на учебните планове в АМВР“ допринесе за определяне
на теоретичните и практическите насоки, в които да се извърши актуализацията на учебните
материали по отделните дисциплини. Резултатите от проведеното проучване и дадените
препоръки бяха отразени в изготвения План за реализиране на предложенията на кръглата
маса, обсъден и приет на Академически съвет (АС) на 17.04.2018 г. (протокол № 2 с рег. №
4581р-5448/17.04.2018 г.).
Отношение към качеството на учебната дейност и последващата практическа
реализация на обучаемите има и проведената в Академията на МВР през втората половина на
месец март, под патронажа на министъра на вътрешните работи г-н Валентин Радев, кръгла
маса на тема „Състояние, тенденции и перспективи пред обучението в областта на сигурността
и обществения ред“, в която взеха участие и представители на висши училища, акредитирани в
професионално направление „Национална сигурност“.
Вследствие на промени в нормативните документи периодично се извършваше
актуализация на лекционния фонд и другите учебни материали (тестове, практически задачи,
презентации и др.). В резултат на задълбочено обсъждане 77 бр. учебна документация бе
обновена с нови учебни програми, а съществуващи програми бяха актуализирани след
направената оценка. На заседание на АС на АМВР е одобрено решение за актуализиране на
учебните планове на ОКС „Бакалавър“ на специалността ПАБ за редовна и задочна форма на
обучение, с което дисциплината „Психология“ става задължителна. Актуализиран е учебният
план по дисциплината „Пожарна безопасност на отоплителните и вентилационни инсталации“.
Съвместно с ГД „Охрана“ при Министерството на правосъдието беше актуализирана и
учебната документация на курса за първоначално професионално обучение за служители на
ГДО.
За отчетния период ръководителите на секции в ЦСПП извършиха проверки на учебни
занятия, като констатациите са, че те се провеждат на много добро методическо ниво и
съгласно актуализираните учебни програми за различните курсове.
В изпълнение на целите за повишаване качеството на обучението предстои също да
бъде извършен одит на организацията на учебната дейност на:
- ОКС „Магистър“ по специалността „Пожарна и аварийна безопасност“ със срок на
обучение година и половина и две години и половина във факултет ПБЗН;
- ОКС „Магистър“ по специалността „Психологическо подпомагане на оперативноиздирвателната дейност“ във факултет „Полиция“;
- катедра „Специална полицейска тактика“ на факултет „Полиция“;
- сектор „Приложна подготовка“ на Центъра за бойна подготовка и спорт.
Втората основна дейност на цел 1 - развитие на системата за управление на
качеството, намира отражение в материалите, събрани и изготвени от Административното
звено по качество (АЗК), което подпомага работата на университетската и факултетските
комисии по качеството. В съответствие с изградената система за оценяване и поддържане
качеството на обучение в АМВР преди провеждането на всеки изпит обучаемите попълваха
анкетни карти относно оптимизиране на учебното съдържание, подобряване методиката на
преподаване и усъвършенстване организацията на учебния процес. За периода са анкетирани
2812 обучаеми. Обработените анкетни карти са 449 бр., а резултатите от тях са обобщени в
отчети. Отчетените резултати показват, че според обучаемите е необходимо да се предприемат
следните мерки: увеличаване на практическите занятия; по-често участие в занятията на
опитни служители от практиката; подобряване на битовите условия в общежитията. Високо
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оценени са професионалната подготовка, етичното поведение на преподавателите и
колегиалните взаимоотношения в процеса на обучението.
За повишаване качеството на учебния процес в Академията допринася и използването
на съвременни методи на обучение, мултимедийни продукти, интерактивни форми на
преподаване, ролеви игри и др. През м. май за нуждите на факултет „Полиция“ беше открит
изцяло нов полигон за практическо обучение по отношение на полицейска дейност. Полигонът
бе изграден в рамките на Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Полигонът дава
качествено нови условия и възможности за провеждане на обучение на полицейски служители.
Освен това ефективно започна използването на нова лаборатория по криминалистика.
Лабораторията е оборудвана по проект „Повишаване капацитета на експерт-криминалистите в
България“, финансирана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Лабораторията
е оборудвана с най-съвременна криминалистическа техника – микроскопи, оборудване за
изследване на документи, компютри и софтуер.
Професионалното обучение в АМВР се провежда на основание Наредба за
професионално обучение на служителите от МВР и График за професионалното обучение с
откъсване от работа на служителите от Министерството на вътрешните работи в обучаващите
институции на МВР през 2018 година, утвърден за изпълнение със заповед рег. № 8121к8964/29.12.2017 г. на главния секретар на МВР.
Към 30.06.2018 г. са планирани и проведени по график 120 курса. Общо 2887 (за
отчетния период на 2017 г. - 1330) служители на МВР са завършили успешно, както следва:
първоначално професионално обучение - 711 служители; повишаване на професионалната
квалификация - 256 служители, професионална специализация - 868 служители, допълнително
обучение - актуализация на професионалната квалификация - 1052 служители. По заявка на ГД
„Охрана“- МП в курс за първоначално професионално обучение за служители на ГДО са
обучени и завършили успешно 55 служители.
Във факултет „Полиция“ и факултет ПБЗН са проведени по график 63 курса в
присъствена и дистанционна форма, в резултат на което 1190 служители са завършили
успешно обучението си, както следва: факултет „Полиция“ - 454 в присъствена форма и 572 в
дистанционна, а във ФПБЗН - 142 в присъствена форма (в т.ч. 37 езикова подготовка) и 22 в
дистанционна.
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В Центровете за специализация и професионална подготовка (ЦСПП) в градовете
Варна, Пазарджик, Казанлък и ЦСПП по ПБЗН - Варна са обучени общо 1582 служители.
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От Центъра за бойна подготовка и спорт (ЦБПС) за изминалия период са планирани и
проведени 6 курса за инструктори по физическа подготовка и полицейска лична защита (ПЛЗ)
с участието на общо 129 служители, а в обучение за инструктор по стрелкова подготовка бяха
включени 27 служители от 26 областни дирекции.

Допълнително обучение по заявка на структурите на МВР извън Графика за обучение
преминаха 35 служители от ГДНП и ОДМВР - Ловеч по стрелкова подготовка и 128 служители
по полицейска лична защита от главните и областните дирекции на МВР.
В изпълнение на Наредбата за спортносъстезателната дейност в МВР и утвърдения от
заместник-министъра спортен календар за 2018 година експертите от ЦБПС през първото
шестмесечие на годината организираха и проведоха 27 зонални, републикански състезания и
турнири по различни видове спорт с участието на 1396 служители.
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Професионалното образование в АМВР се провежда по специалности за
придобиване на образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“ в
следните професионални направления: 9.1. Национална сигурност, 3.7. Администрация и
управление, 5.7. Архитектура, строителство и геодезия. Академията на МВР има получена
Институционална акредитация от НАОА през 2013 г. за срок от 6 години с оценка 9.02. През
месец октомври на настоящата година предстои отново процедура по акредитация. Във връзка
с това, със заповед рег. № 4581р-323/04.04.2018 г. на декана на факултет „Полиция“ бяха
сформирани екипи за изготвяне на доклад-самооценка и събиране на доказателства по
критериите за институционална акредитация в съответствие с ESG - част 1 (1-10) и по смисъла
на чл. 77, ал. 2 от ЗВО, изготвени от Националната агенция за оценка и акредитация (в сила от
месец януари 2017 г.). В изпълнение на новата критериална система се наложи определяне на
комисии, правила и процедури. Така например бяха изготвени, обсъдени и приети на АС
редица актове като: Етичен кодекс за академичното единство, Методика за осигуряване на
съвременни методи и форми на преподаване в Академията на МВР и Правилник за
организация на академичното наставничество в АМВР.
През отчетния период по подготовката за институционалната акредитация бяха
извършени голям по обем дейности. Предстои окончателното изготвяне на доклада за
самооценка по критериите за институционална акредитация в съответствие с ESG до месец
септември.
През първото полугодие в Академията на МВР по специалностите от висшето
образование са обучавани общо 1 100 курсанти и студенти, като от тях 499 са в редовна, а 601
- в задочна форма на обучение. В задочна форма на обучение за ОКС „бакалавър“ и „магистър“
са завършили 188 студенти.

Във връзка с промените в ЗРАСРБ през първата половина на 2018 г. бяха приети
Европейската харта за научните изследователи и Кодекса за професионално поведение при
подбор на изследователи (Протокол на АС № 2 /17.04.2018 г.).
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ЦЕЛ № 2 „Развитие на експертна дейност за нуждите на МВР или други
ведомства“
През отчетния период служителите от АМВР участваха активно в дейности, изискващи
консултантска и експертна оценка от структури на МВР, държавни институции и
международни правоохранителни органи, както и за реализирането на проекти с международно
финансиране - изготвяне на стратегии, концепции, промяна на законодателство по
компетентност и други. Тези проекти допринасят в значителна степен за повишаване на
капацитета в МВР, а така също дават възможност за подобряване на материалната и учебната
база в АМВР, което пряко кореспондира с качеството на обучение.
От началото на годината служители участваха в работни групи за разработването на
проекти на подзаконови нормативни актове, част от които са Изменение и допълнение на
Наредба за професионалното обучение на служителите от Министерството на вътрешните
работи и Специализирана методика по физическа подготовка на служителите от МВР.
В Академията се провеждат фундаментални и приложни научни изследвания, които
имат за цел създаването на нови научни знания и научно-приложни продукти за учебния
процес, практическата дейност в МВР и други ведомства. Подобряването на организацията по
планирането и отчитането на научноизследователската дейност (НИД) е приоритет пред
състава на Академията и постоянна мярка за нейното ефективно изпълнение.
В сектор „Научноизследователска, информационна и редакционно-издателска
дейност“ към отдел „Учебна и информационна дейност“ е подготвена работна програма за
научно изследване на тема „Превенция на заплахите от тероризъм чрез миграционния поток в
Република България, осъществявана от органите на Главна дирекция „Гранична полиция“,
утвърдена от ректора на АМВР след предварително съгласуване с директора на ГДГП възложител. Изследването се изпълнява съгласно организационния план и съгласно плана за
НИД на сектора, който е утвърден от Академическия съвет.
Представителите на факултет „Полиция“ и факултет ПБЗН самостоятелно и
колективно са завършили следните по вид и брой научноизследователски трудове:
- Факултет „Полиция“: учебници и учебни пособия - 5, монографии - 1;
- Факултет ПБЗН: учебници и учебни пособия - 4, статии - 12.
Служители на АМВР извършиха редакция и предпечатна подготовка на изброените
трудове и периодика, а впоследствие материалите са отпечатани в печатния комплекс на
учебното заведение.
ЦЕЛ № 3 Ефективно управление
административното обслужване на обучаемите

на

ресурсите.

Подобряване

на

Една от основните дейности по тази цел е подобряване на административното
обслужване в АМВР. Важна част от него са процедурите по издаването на документи за
завършено обучение. През отчетния период са отпечатани и регистрирани 1603 удостоверения,
188 дипломи; 66 свидетелства и 26 академични справки. Служителите стриктно се придържат
към изискванията за тяхното изготвяне, спазват и при възможност съкращават сроковете за
издаването им.
С цел популяризиране на кампанията за прием на курсанти, студенти и докторанти в
Академията на МВР през месец март, със съдействието на СДВР и ОДМВР, бе организирано
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изпращането на 4500 информационни брошури в средните училища в цялата страна,
публикувани бяха информационни материали в сайта на академията.
Съгласно Наредба за приемане на курсанти, студенти и докторанти в Академията на
Министерството на вътрешните работи за учебната 2018/2019 г. е издадена заповед на ректора
на АМВР с рег. № 4581з-202/14.03.2018 г., определяща комисиите за приемане на курсанти и
студенти за обучение в Академията на МВР за учебната 2018/2019 г. В хода на кампанията
бяха осигурени процедурите по приема на документи, обработването на материалите от
специализирания подбор, изпитите и класирането. Членовете на комисиите извършиха
проверка и обработка на документите на общо 1173 кандидати (1153 през 2017 г.) за курсанти
и студенти, подадени от структурните звена на МВР, като от тях 713 за редовна форма и 460 за
задочна форма на обучение (157 кандидати за ОКС „Бакалавър“ и 303 кандидати за ОКС
„Магистър“).
За подобряване на административния капацитет на АМВР показателни са дейностите,
свързани с провеждането на обществени поръчки. От началото на 2018 г. при условията на
прозрачност и постоянен контрол са обявени и публикувани 14 процедури, сключени са 19
договора, изготвени са 2 бр. индикативни планове за инфраструктура и доставки в Академията
на МВР. Проведено е обучение на 37 служители по ЗОП. В непрекъснат процес на обновяване
е материалната база, което осигурява по-високо качество на живот и се отразява благоприятно
върху учебния процес. Извършени са 28 частични ремонта, 7 средни, подготвени са за ремонт
общежитие в района на Академията и ЦСПП - Пазарджик.
В АМВР се прилага режим на строги икономии при разходване на бюджетните
средства. Следва да се отбележи, че ресурсите са недостатъчни, което доведе до натрупване на
задължения към контрагенти в размер на 213 786. Несъбраните вземания са в размер на
184 431 лв., от които 151 402 лв. издръжка на отстранени от учебното заведение курсанти и
33 029 лв. задължения на наематели на имоти на Академията.
Кадровото обезпечаване на АМВР се извършва чрез конкурси, като от началото на
годината са проведени 31 конкурса и са назначени 30 служители. По утвърден план се
провеждат обучения за повишаване на професионалната квалификация на служителите. През
първото полугодие 26 служители са преминали и успешно завършили различни видове
курсове.
Активната международна дейност, обменът на опит със сродни полицейски
организации и изучаването на чуждата експертиза има важна роля в мотивирането на
обучаемите и преподавателския състав и създава предпоставки за новаторство и обогатяване на
теоретичната и практическата подготовка на служителите. Пример за това е участието на
преподаватели от ЦСПП - гр. Варна в дискусия на тема „Добри практики в борбата с
незаконната търговия на наркотични вещества в тъмния интернет (Dark net)“ с гост-лектори от
DEA и FBI - САЩ, проведена от община Варна.
IV. ИЗВОДИ
1. Планираните мерки са ефективни и допринасят за постигането на целите за
дейността на АМВР. Тяхното изпълнение ще продължи и през следващия отчетен период на
2018 г.
2. Обучението е водеща дейност в Академията и следва най-добрите практики в ЕС,
съобразени с националната и европейската квалификационна рамка. Професионалното
8

обучение на служителите на МВР отговаря на заложената цел 6 на МВР за 2018 г. по
отношение на кадровото обезпечаване на структурите на МВР и кариерното израстване на
служителите.
3. През отчетния период е извършен цялостен преглед на учебно-плановата
документация. Същата е актуализирана в съответствие с дадените препоръки и предложения от
потребителите на кадри, студенти и курсанти. Целта е повишаване качеството на подготовката
на студентите, докторантите и специализантите и поддържането му в постоянно съответствие с
динамично променящите се изисквания на световната и националната наука,
предизвикателствата на професионалната практика, индивидуалните потребности, способности
и интереси на обучаемите.
4. Преподавателите притежават необходимия капацитет и са в състояние да изпълняват
успешно поставените задачи за постигане на целите за дейността на Академията на МВР.

ЗА РЕКТОР:
КОМИСАР

„П“

доц. д-р Станимир Илиев
(съгл. заповед №4581з-649/10.07.2018 г.)
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