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ЦЕЛИ
НА АКАДЕМИЯТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ПРЕЗ 2018 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 УРИ 8121р-5768/20.03.2018 г.

ЦЕЛИ НА АМВР ПРЕЗ 2018 г.
ЦЕЛ 1:

Повишаване качеството на учебния процес и практическата насоченост на обучението

ЦЕЛ 2:

Развитие на експертна дейност за нуждите на МВР или други ведомства

ЦЕЛ 3:

Ефективно управление на ресурсите. Подобряване на административното обслужване на обучаемите
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Академия на Министерство на вътрешните работи
Дейност
1

ЦЕЛ 1

Мярка
2

Срок за
изпълнение
3

Отговорни структури
Водеща

Партньор/и

4

5

Очаквани
резултати

Индикатори за изпълнение

6

Стратегически и
други документи
/концепция,
програма, план/

Отчет за
напредъка
10

Текущ

Целеви

7

8
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Повишаване качеството на учебния процес и практическата насоченост на обучението

1.1 Актуализиране
на учебната
документация в
съответствие с
целите МВР и
нуждите на
основните
структури
1.2. Развитие на
системата за
управление на
качеството

1.3. Провеждане
на професионално
обучение на
служителите от
МВР

1.1.1. Преглед на
и изготвяне на
предложения за
промени в
учебната
документация в
съответствие с
целите на МВР
1.2.1. Изготвяне
на отчети от
проведени
анкетирания на
обучаеми.
Провеждане на
вътрешни одити.
1.3.1.
Провеждане на
курсове за
първоначална
подготовка,
повишаване и
актуализация на
професионалната
квалификация и
професионална
специализация

Септември Факултети,
2018
ЦСПП,
ЦБПС

Основни
структури
на МВР

Повишаване
качеството на
обучението и
оптимизиране
на учебния
процес

Контрол по
изготвяне на
документацията и
планиране на
обучението

Брой
актуализирани учебни
програми

ДЗ рег. № 8121р27572/
28.12.2017 г.

Ноември
2018

Факултети

Повишаване
ефективността на
учебния
процес

Извършване
на текущи
анализи и
отчети

Брой
анкетирани
обучаеми

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

ДЧР,
Основни
структури
на МВР

Подобрена
ефективност
при
изпълнението

Брой
проведени
курсове

Брой
служители,
успешно
завършили
курсовете

График за
професионално
обучение на
служителите от
МВР, утвърден
със заповед рег.
№ 8121К-8964/
29.12.2017 г.

По
утвърден
график

ОУИД

Факултети,
ЦСПП,
ЦБПС
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1.4. Провеждане
на професионално
образование за
нуждите на МВР

1.4.1. ПровежДекември
Факултети МОН
Успешно
Професиодане на обучение 2018
завършване
нална
по отделните
на випуските реализация на
специалности за
завършилите
придобиване на
ОКС
„бакалавър“ и
„магистър“
1.5. Развитие на
1.5.1.
Декември
Факултети Комисия
Подобряване Оценка на
академичния
Атестиране на
2018
по
качеството на дейността на
състав
академичния
атестиране обучение
академичния
състав
състав
ЦЕЛ 2: Развитие на експертна дейност за нуждите на МВР или други ведомства
2.1. Участие на
2.1.1. Изготвяне Постоянен Факултети Основни
ОптимизиБрой
преподаватели от
на становища и
звена на
ране
участници в
факултетите в
проекти на
АМВР
дейността на
работни
работни групи
нормативни
структурите
групи
актове, съгласно
целите на МВР
2.2. Взаимо2.2.1. Участие в
Постоянен Факултети Междуна- Интегриране
Участие в
действие и обмен международни
родни
на нови
работни
на информация с
организации
правоохра- стандарти в
групи и
правоохранителнителни
обучението и отчитане на
ните органи на
организаактуализиран дейността им
държавите от
ции
е на учебния
пред Ректора
региона и ЕС с
материал в
на АМВР и
цел въвеждане на
съответствие ръководдобри практики в
с най-добри
ството на
обучението
практики в
МВР
обучението
ЦЕЛ 3: Ефективно управление на ресурсите. Подобряване на административното обслужване на обучаемите
3.1.Подобряване
3.1.1.
Постоянен ОУИД
Факултети По-кратки
Степен на
на администраОсъществяване
срокове за
електронизативното
на контрол по
издаване на
ция на
обслужване в
спазването на
дипломи,
работните
Академията на
изискванията за
удостовепроцеси
МВР
издаване на
рения,

Брой
курсанти и
студенти

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

Брой
проведени
атестации
Брой
изготвени
документи

Изготвяне
на различен
по вид
документ в
зависимост
от работата
на
съответната
група

Брой
издадени
документи
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3.2. 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

документи за
завършени
периоди на
обучение
3.1.2.
Изграждане на
безжична мрежа
в читалните на
общежитията в
АМВР
3.2.1.
Провеждане на
процедури за
възлагане на
обществени
поръчки за
обновяване на
материалнотехническата
база и за
провеждане на
обучение на
служители от
МВР по проект
„Повишаване на
експертния
капацитет на
служителите в
администрацията“
3.2.2.
Прозрачност и
постоянен
контрол върху
обществените
поръчки в
АМВР

свидетелства
и академични
справки
Октомври
2018 г.

ОУИД

Декември
2018

ОУС

Декември
2018

ОУС,
финансов
контрольор

Факултети

Сектор
„Финанси“

Подобрени
възможности
за самоподготовка на
курсантите

Удовлетвореност на
обучаемите

Повишаване
качеството
на учебния
процес и
професионал
ната
компетентно
ст на
служителите
от МВР

Стартиране
на
процедурите

Повишаване
на ефективността при
разходване
на
финансовите
ресурси

Брой
сключени
договори

Брой
изградени
точки за
безжичен
достъп до
интернет
Сключване
на договори

Програма за
управление на
правителството
на Република
България през
периода 2017 2021 г.
Административен догвор №
BG05SFOP0012.004-0004-С01/
23.12.2016 г. по
Оперативна
програма
„Добро
управление“,
съфинансирана
от ЕС чрез
Европейския
социален фонд

Брой
изпълнени
договори
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3.3. Кадрово
обезпечаване на
АМВР и
кариерното
израстване на
служителите в
АМВР

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

Декември
2018

СЧР и ПО

ДЧР

3.3.2.
Провеждане на
обучения за
повишаване на
професионалната квалификация
на служителите
от АМВР.

По
утвърден
план

СЧР и ПО

ДЧР, ИПА

Повишаване
на административния
капацитет и
резултатите в
дейността на
АМВР
Повишена
ефективност
при
изпълнението
на
служебните
задължения

Провеждане
на конкурси

Брой
проведени
конкурси и
назначени
служители

Брой
планирани
курсове

Брой
служители,
успешно
завършили
курсовете

ПРЕДЛАГА:
РЕКТОР НА АМВР
СТАРШИ КОМИСАР

(п)
доц. д-р Неделчо Стойчев
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