ВЪТРЕШЕН ПРАВИЛНИК
ЗА НОСЕНЕ НА УНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО ОТ ОБУЧАЕМИТЕ И
ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ИМ СЪС СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ
АКАДЕМИЯТА НА МВР И ДРУГИТЕ СТРУКТУРИ НА
МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Настоящият вътрешен правилник се приема с цел подобряване на
организацията за изпълнение на Правилника за устройството и дейността на
Академията на МВР, Устройствения правилник на ЦСПП към АМВР,
нормативните актове, регламентиращи дейността на МВР и засягащи
взаимоотношенията между обучаемите и служителите в академията и
Министерството на вътрешните работи.
Чл. 2. С този правилник подробно се уреждат правилата за носене на
униформено облекло и взаимоотношенията между обучаемите и служителите
от Академията на МВР и другите структури на МВР.

ІІ. РЕД И ПРАВИЛА ЗА НОСЕНЕ НА УНИФОРМАТА ОТ
ОБУЧАЕМИТЕ
Чл. 3. Курсантите, редовна форма на обучение в Академията на МВР,
включително обучаемите в ЦСПП към Академията на МВР, носят строева
униформа - зимна, лятна и парадна.
Чл. 4. Зимното униформено облекло се носи за времето от 1 октомври до
30 април, а лятното униформено облекло - от 1 април до 30 септември, като
ректорът (директорите на ЦСПП), в зависимост от метеорологичните условия
за сезона, може да промени със своя заповед горепосочените срокове.
Чл. 5. Строевата униформа - зимна и лятна се носи при:
5.1. учебни занятия, упражнения и учения, провеждани в района на
академията и центровете и извън тях;
5.2. строеви прегледи и проверки;
5.3. представяне пред ръководството на МВР, ректора (директорите на
ЦСПП), деканите, началниците (ръководителите) на курсове и
преподавателите;
5.4. дежурства в академията (ЦСПП);
Чл. 6. Парадната униформа се носи при:

6.1. участие при посрещане на гости и чуждестранни делегации;
6.2. полагане на венци;
6.3. участие в паради, почетен караул;
6.4. явяване на държавен изпит;
6.5. участия в тържества и други мероприятия по заповед на ректора на
Академията на МВР (директорите на ЦСПП) и деканите на факултети.
Чл. 7. Обучаемите да носят униформата чиста, изгладена и със закопчани
копчета. На лявата страна на ризата (шубата) да има поставен бадж, изготвен
по образец.
Чл. 8. Обувките на униформените да са почистени и лъснати. Не се
допуска носене на цивилни обувки с униформа.
Чл. 9. Униформените обучаеми - мъже, да бъдат късо подстригани, без
бакенбарди, с естествен цвят на косата, обръснати, без бради. Допустими са
мустаци на нивото на горните устни.
Чл. 10. Униформените обучаеми - жени, да поддържат прически,
позволяващи носенето на шапки и пилотки (прибрана коса), като цветът на
косата е естествен за възрастта на обучаемия.
Чл. 11. На обучаемите в униформа се забранява да:
11.1. държат ръцете си в джобовете по време на движение и в присъствие
на по-старши;
11.2. се движат в района на академията и в строй без шапка;
11.3. пушат в движение;
11.4. носят други украшения, знаци и емблеми, освен утвърдените за
носене с униформата;
11.5. носят обици, гривни и накити около врата, освен жените, като и при
тях количеството им и големината трябва да са редуцирани до минимум.
11.6. имат татуировки по видимите части на тялото;
Чл. 12. Забранява се смесване на отделни елементи от видовете
униформи, както и носеното на униформено облекло или част от него извън
територията на академията и центровете без служебна необходимост.
Забранява се смесването на цивилно и униформено облекло.
Чл. 13. Началниците (ръководителите) на курсове, по утвърден график от
деканите на факултети (директорите на ЦСПП), провеждат един път седмично
строеви прегледи, а деканите на факултети ( директорите на ЦСПП) - един път
месечно.
Чл. 14. Обучаемите, заемащи длъжности, за които не се изисква носенето
на униформа, да се явяват на занятия и изпити прилично облечени (без къси
панталони, джапанки или спортно облекло освен за провеждане на занятия по
физическа подготовка и бойни изкуства).
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Чл. 15. Не се допуска обучаеми по време на сесия, подготовка за изпити
и ваканции да влизат в учебните сгради в работно време неприлично облечени
(по спортно облекло, къси панталони, потници и джапанки).
Чл. 16. Комендантът на Академията на МВР, началниците
(ръководителите) на курсове и дежурните по център ежедневно упражняват
контрол за правилното носене и доброто състояние на униформеното облекло.
При констатирани нарушения на реда и правилата за носене на униформеното
облекло и отличителните знаци същите докладват писмено на деканите на
факултети (директорите на ЦСПП) за извършените нарушения с цел налагане
на дисциплинарни наказания.
ІІІ. РЕД И ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ И ОТДАВАНЕ НА ЧЕСТ
Чл. 17. Всички служители, преподаватели и обучаеми са длъжни в
отношенията помежду си да спазват правилата на служебната етика, които
изискват взаимно уважение и коректност. С поведението си да опазват доброто
име и да издигат авторитета и престижа на Академията на МВР като учебно
заведение и държавна институция.
Чл. 18. Общуването в Академията на МВР и ЦСПП е чрез учтивата
форма „Вие“. Не се допуска груб и арогантен тон във взаимоотношенията.
Чл. 19. В реда на взаимната вежливост и спазване принципа на
единоначалието, подчинените и по-младшите поздравяват първи при среща и
отдават чест, ако са в униформа.
Чл. 20. При среща и невъзможност свободно да се разминат, подчиненият
(младшият) е длъжен да даде път на началника (старшия). Когато подчиненият
(младшият) е затруднен да се размине или да задмине началник (старши), той е
длъжен да поиска разрешение за това.
Чл. 21. Отдаването на чест се изразява в следното:
21.1. в униформа и с шапка обучаемият застава мирно, с прибрана
успоредно към тялото лява ръка и поставена дясна ръка до шапката, така че
пръстите да бъдат събрани, дланта да бъде права, обърната надолу и поставена
до долния край на шапката, в областта на слепоочието;
21.2. без шапка или в цивилно облекло обучаемият поставя двете си ръце
успоредно и плътно до тялото.
Чл. 22. Когато обучаем се обръща към по-старши по заповед или с личен
въпрос, той се представя с фамилия, длъжност и от кое структурно звено е
представен, ако е специализант.
Чл. 23. Когато началник (ръководител) на курс, преподавател или погорестоящ в йерархията служител се обърне към обучаем с фамилията, той е
длъжен да отговори „Аз“.
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Чл. 24. Преподавателите, началниците (ръководителите) на курсове,
гости или проверяващи учебните занятия преди започването им, се посрещат с
команда „Стани“ от старшия на курса. Команда може да се подаде и от
обучаемия, който пръв е видял влизащия преподавател или началник.
Чл. 25. При преминаване на по-старши обучаемите стават на крака и без
команда, както и при влизането му в помещение.
Чл. 26. Обучаемите са длъжни редовно да посещават учебните занятия,
като не се допускат закъснения и отсъствия без уважителни причини.
Чл. 27. Забранява се посещението на учебни занятия в нетрезво
състояние или под въздействието на упойващи вещества.
Чл. 28. Преподавателите проявяват взискателност към присъствието на
обучаваните, като контролират вписването на отсъствията и реда по време на
занятия и изпити. При установяване на нарушения поддържат активна връзка с
началника (ръководителя) на курса за вземане на дисциплинарни мерки.
Чл. 29. Всички служители, ангажирани с учебния процес, са длъжни да
контролират редовното посещение на учебни занятия от обучаемите, както и
реда и дисциплината в коридорите и залите.
IV. РЕД ЗА ОТДАВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ И
РАЗПОРЕЖДАНИЯ
Чл. 30. Заповедите и разпорежданията се отдават по реда на подчиненост,
на принципа на единоначалието чрез вземане на еднолично решение, носене на
отговорност и извършване на контрол. Едноличното решение може да бъде
обявено устно или писмено чрез отдаване на заповед или разпореждане.
Чл. 31. Заповед е всяко писмено или устно нареждане, отдадено от пряк
началник към обучаемия, което е свързано с преките му задължения. Писмена
заповед се отдава само от ректора на академията (директорите на ЦСПП) и
деканите на факултети.
Чл. 32. Разпореждане е всяко нареждане на началник, отдадено към
пряко подчинен, свързано с изпълнение на неговите задължения.
Чл. 33. Заповедите и разпорежданията са задължителни за подчинените и
се изпълняват безпрекословно, точно и в срок, освен ако не налагат
извършването на очевидно престъпление.
Чл. 34. При отказ да се изпълни заповед или разпореждане на началник,
следва налагане на дисциплинарно наказание.
Чл. 35. Когато се чете заповед за награждаване на обучаем, той е длъжен
да отговори „Служа на Република България“.
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С тези правила началниците (ръководителите) на курсове запознават
обучаемите от всеки новооткрит курс срещу подпис в началото на всяка учебна
година.
Контролът по изпълнението на тези правила се осъществява от деканите
на факултети (директорите на ЦСПП), коменданта, началниците
(ръководителите) на курсове и дежурните по център.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Вътрешният правилник се приема на основание чл. 11, ал. 1, т.
12 от ПУДАМВР.
§ 2. Вътрешният правилник е приет на заседание на Академичния
съвет на Академията на МВР с Протокол № 7, рег. № 9345/26.10.2011 г. и
влиза в сила 14 дни след деня на приемането му.
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