М И Н И СТ ЕР С ТВ О Н А ВЪ Т РЕ Ш Н ИТЕ Р АБ ОТ И
АКАДЕМИЯ
Рег. № 4581р-2309, екз. единствен
17.02.2021 г.
УТВЪРЖДАВАМ:
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
/ п / Милко Бернер
12.02.2021 г.

ЦЕЛИ
НА АКАДЕМИЯТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ПРЕЗ 2021 г.

Годишните цели на Академията на МВР се разработват в изпълнение на чл. 33а от Закона за администрацията и са в съответствие с
утвърдени от министъра на вътрешните работи цели на Министерството на вътрешните работи с рег. № 8121р-2009/03.02.2021 г.

ЦЕЛИ НА АМВР ПРЕЗ 2021 г.
ЦЕЛ 1:

Провеждане на качествено обучение на кадри за нуждите на МВР в курсовете за професионална подготовка и висшето образование.
Оптимизиране и осигуряване на учебния процес за провеждане в информационна среда с отдалечен достъп.

ЦЕЛ 2:

Развитие на научноизследователската дейност съобразно променящата се среда за сигурност. Осигуряване на нови научни познания и
приложни модели за нуждите на учебния процес в АМВР и дейностите на МВР.

ЦЕЛ 3:

Повишаване на качеството на административното и логистичното обслужване на дейностите в АМВР. Кадрово развитие и
международно сътрудничество.
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Академия на Министерството на вътрешните работи

Дейност

1

Мярка

2

Срок за
изпълнение

3

Отговорни структури
Водеща

Партньор/и

4

5

Очаквани
резултати

6

Индикатори за изпълнение
Текущ

Целеви

7

8

Стратегически и
други документи
/концепция,
програма, план/

Отчет за
напредъка

9

10

ЦЕЛ 1. Провеждане на качествено обучение на кадри за нуждите на МВР в курсовете за професионална подготовка и висшето образование.

Оптимизиране и осигуряване на учебния процес за провеждане в информационна среда с отдалечен достъп.
1.1. Провеждане на
курсове за
професионална
подготовка на
служителите от МВР

1.2. Провеждане на
обучение за
придобиване на
висше образование

1.1.1. Изпълнение
на Графика за
професионално
обучение на
служителите на
МВР в обучаващите
институции на МВР
(в частта за АМВР)
1.1.2. Увеличаване
на практическата
насоченост на
професионалното
обучение

декември
2021 г.

Факултети
„Полиция“ и
ПБЗН,
ЦСПП,
ЦБПС

декември
2021 г.

1.2.1. Провеждане
на учебен процес в
редовна и задочна
форма на обучение
за придобиване на
висше образование
1.2.2. Популяризиране на висшето
образование в
АМВР

ДЧР,
основни
структури на
МВР

Повишаване на
професионалната
и социална
компетентност
на кадрите в
МВР

Провеждане на
курсове
съгласно
Графика

Брой проведени
курсове.
Брой обучени
служители.

Факултети
основни
„Полиция“ и структури на
ПБЗН,
МВР
ЦСПП,
ЦБПС

Придобиване на
необходимите
практически
умения

Включване в
обученията на
експерти от
структурите по
чл. 37 от ЗМВР.

Отчет за
резултатите от
проведените
обучения и
оценка на
потребителите
на кадри.

съгласно
графика на
учебния
процес

Факултети
ДЧР
„Полиция“ и
ПБЗН

Ефективна
професионална
реализация на
обучаемите

Изпълнение на
учебните
планове и
разписания

постоянен

ОУИД,
ДВПО,
факултети
ОД МВР и
„Полиция“ и др. структури
ПБЗН

Увеличаване
броя на
кандидатите за
придобиване на
висше
образование в
АМВР

Брой приети
курсанти и
студенти.
Брой на
дипломираните
курсанти и
студенти.
Разпространение Брой кандидати
на рекламни
за придобиване
материали,
на висше
проведени
образование в
срещи и
АМВР през
презентации
2021/2022
учебна година

Стратегия за
развитие на
човешките ресурси
в МВР 2019-2025 г.

Квалификационни
характеристики за
придобиване на
висше образование
в ОКС „бакалавър“
и „магистър“

Академия на Министерството на вътрешните работи

Дейност

Мярка

1.3. Периодично
преразглеждане на
учебната документация и адаптиране на
учебния материал за
провеждане в
информационна
среда с отдалечен
достъп (електронно
обучение).

1.3.1. Актуализиране на УПД в
съответствие с
настъпили промени
и потребности и за
целите на
електронното
обучение

1.4. Развитие на
системата за
управление на
качеството

1.2.1. Провеждане
на анкетирания на
обучаеми.
Планиране и
провеждане на
вътрешни одити.

1.5. Участие в
процедури по
акредитация на
докторски програми

1.3.1. Подготовка
на документация и
изпълнение на
изискванията на
НАОА.

Срок за
изпълнение

постоянен

ноември
2021 г.

Отговорни структури
Водеща

Партньор/и

Очаквани
резултати

Индикатори за изпълнение
Текущ

Целеви

Стратегически и
други документи
/концепция,
програма, план/

Факултети
ОУИД
„Полиция“ и
ПБЗН,
ЦСПП,
ЦБПС

Повишаване
качеството на
подготовката.
Провеждане на
пълноценен
учебен процес в
инф. среда с
отдалечен
достъп.

Периодичен
преглед на
документацията.
Готовност за
провеждане на
електронно
обучение.

Брой
актуализирани
УПД.
Резултати от
проведено
електронно
обучение.

ОУИД

Факултети,
ЦСПП

Повишаване
ефективността на
учебния и
административен
процес

Извършване на
текущи анализи
на проведени
анкетирания

Брой анкетирани
обучаеми.
Изготвени
отчети по
качеството и
доклади от
вътрешни одити

Наръчник по
качеството, приет с
Протокол № 1 на
АС рег. № 1319/
18.02.2010 г.

Основни
звена на
АМВР

Успешна
акредитация

Изпълнение на
етапите от
процедурите

Решения на
НАОА

Критерии и
процедури, приети
от АС на НАОА

Съгласно факултет
процедури на „Полиция“
НАОА

Отчет за
напредъка
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Академия на Министерството на вътрешните работи

Дейност

Мярка

Срок за
изпълнение

Отговорни структури
Водеща

Партньор/и

Очаквани
резултати

Индикатори за изпълнение
Текущ

Целеви

Стратегически и
други документи
/концепция,
програма, план/

Отчет за
напредъка

ЦЕЛ 2: Развитие на научноизследователската дейност съобразно променящата се среда за сигурност. Осигуряване на нови научни познания и

приложни модели за нуждите на учебния процес в АМВР и дейностите на МВР.
2.1. Провеждане на
научни изследвания.
Включване на
изданията на АМВР в
бази данни на
реферираните и
индексирани научни
издания

2.2. Участие на
експерти в работни
групи

2.1.1. Разработване
на актуални
изследователски
теми, свързани с
променящата се
среда

декември
2021 г.

2.1.2. Изготвяне на
учебници и др.
пособия за нуждите
на учебния процес

декември
2021 г.

2.2.1. Изготвяне на
становища и
проекти на
нормативни актове

постоянен

Факултети
Основни
Принос в
„Полиция“ и структури на науката,
ПБЗН,
МВР, МОН образованието и
ОУИД
практиката с
актуални
разработки.
Повишаване
авторитета на
изданията на
АМВР.
Факултети
ОУИД,
Повишаване
„Полиция“ и основни
качеството на
ПБЗН
структури на учебния процес,
МВР
осъвременяване
на учебните
материали

Активност на
преподавателите
в творческия
процес.

Количество
План за НИД
продукти на
НИД, участия в
научни форуми.
Степен на
изпълнение на
изискванията
към изданията.

Предложения до
факултетските
комисии по
НИД

Брой изготвени
учебници и др.
пособия за
нуждите на
учебния процес

факултети
Основни
Оптимизиране
„Полиция“ и структури на дейностите в
ПБЗН
МВР,
МВР
външни
администрации и
организации

Определяне на
служители за
участие в РГ

Брой участници
в работни групи,
изготвени
документи и
становища
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Академия на Министерството на вътрешните работи

Дейност

2.3. Взаимодействие
и обмен на
информация с
правоохранителните
органи на държавите
от региона и ЕС.
Участие в
международни
организации

Мярка

2.3.1. Координиране
провеждането на
обучения на
CEPOL, Фронтекс
и посещенията на
служители от МВР
по обменната
програма на CEPOL

Срок за
изпълнение

постоянен

Отговорни структури
Водеща

Сектор
ЧРПОМСП

Партньор/и

Международни
правоохранителни
организации,
основни
структури на
МВР

Очаквани
резултати

Обмяна на опит,
имплементиране
на европейски
обучителни и
практически
модели в
сферата на
сигурността

Индикатори за изпълнение
Текущ

Покани за
участия в
курсове на
CEPOL,
Фронтекс
и обменни
посещения на
служители

Целеви

Стратегически и
други документи
/концепция,
програма, план/

Отчет за
напредъка

Брой участия на
служители в
курсове,
форуми,
събития,
работни и
експертни
срещи и др.

ЦЕЛ 3: Повишаване на качеството на административното и логистичното обслужване на дейностите в АМВР. Кадрово развитие и международно

сътрудничество.
3.1.Оптимизиране на
административното
и информационното
обслужване на
дейностите в АМВР

3.1.1. Качествено и
срочно
административно
обезпечаване на
всички етапи и
дейности от
учебния процес

постоянен

ОУИД

Факултети
„Полиция“ и
ПБЗН,
центрове,
ДЧР, МОН

Бързо и
качествено
изпълнение на
административните дейности,
повишаване
удовлетвореността от
обслужването

Изпълнение на Брой издадени
сроковете за
документи
видовете
административни
дейности

3.1.3. Осигуряване
на информационната дейност и
електронното
обучение

постоянен

ОУИД

ДКИС,
структурни
звена в
АМВР

Оптимизиране
на учебния
процес и
административните дейности

Своевременно
публикуване на
задължителните
видове
информация.
Осигуряване на
достъп до
ресурсите на
електронното
обучение.

Публикувани
материали в
интернет,
проведени
обучения в
електронна
среда
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Академия на Министерството на вътрешните работи

Дейност

3.2 Подобряване на
материалнотехническата база

3.3. Кадрово
обезпечаване на
АМВР и кариерно
развитие на
служителите

Мярка

Срок за
изпълнение

3.1.2. Организиране
и провеждане на
кампанията за
прием на курсанти
и студенти в АМВР
за учебната
2021/2022 г.

август
2021 г.

3.2.1 Извършване
на ремонти на
сградния фонд и
обновяване на
материалната база

Отговорни структури
Водеща

Партньор/и

Очаквани
резултати

Текущ

Целеви

ОУИД

МИ, ИП,
ЦБПС,
Факултети
„Полиция“ и
ПБЗН,
структури на
МВР

постоянен

ОУС

Всички
структурни
звена в
АМВР

3.2.2 Планиране и
провеждане на ОП

постоянен

ОУС

ДПУБ,
ДУССД

3.3.1. Провеждане
на конкурсни
процедури по
ЗРАСРБ, ЗМВР,
ЗДСл и КТ

декември
2021 г.

Сектор
ЧРПОМСП

ДЧР

Повишаване на Планиране и
административ- провеждане на
ния капацитет и конкурси
резултатите в
дейността на
АМВР

Брой проведени
конкурси и
назначени
служители

ДЧР, ИПА

Повишена
Брой заявки за
ефективност при участия в
изпълнението на курсове
служебните
задължения

Брой служители,
успешно
завършили
курсовете

3.3.2. Участие на
служителите от
АМВР в курсове за
повишаване на
професионалната
квалификация

по утвърден Сектор
план
ЧРПОМСП

Създаване на
добра
организация и
кооперативност
между
структурите за
успешно
провеждане на
кампанията
Повишаване
качеството на
учебния процес
и административните
дейности в
АМВР.
Повишаване
ефективността
при разходване
на публичните
средства

Индикатори за изпълнение

Спазване на
сроковете и
графиците при
приема на
документи и
провеждане на
конкурсните
процедури

Брой обработени
документи,
брой приети
курсанти и
студенти

Обновени
битови условия,
учебнотренировъчна и
административна база

Брой
извършени
ремонти и
подобрения

Изпълнение на
плана за
провеждане на
ОП и проекти

Брой проведени
ОП и участия в
проекти

Стратегически и
други документи
/концепция,
програма, план/

Отчет за
напредъка

Наредба за приема
на курсанти,
студенти и
докторанти в АМВР
за учебната година
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Дейност

Мярка

3.3.3 Провеждане
на професионално
обучение по
месторабота

Срок за
изпълнение

ноември
2021 г.

Отговорни структури
Водеща

Факултети и
центрове

Партньор/и

Сектор
ЧРПОМСП,
ОУИД

Очаквани
резултати

Поддържане на
високо ниво на
професионалнит
е знания и
умения на
служителите

Индикатори за изпълнение
Текущ

Извършен
периодичен
контрол,
изготвени
отчети

ПРЕДЛАГА:

Целеви

Брой обучени
служители и
резултати от
крайните
тестове

Стратегически и
други документи
/концепция,
програма, план/

Отчет за
напредъка

Наредбата за
професионалното
обучение на
служителите в
МВР, № 8121з433/2017 г.

/п/

ЗА РЕКТОР
КОМИСАР
доц. д-р Руси Янев
(съгл. заповед № 4581з-104/09.02.2021 г.)
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