АКАДЕМИЯ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ИЗБОРЕН ПРАВИЛНИК
Раздел I. Общи положения
Чл. 1. Този правилник урежда правилата за провеждане на избори за и в Общото
събрание на Академията на МВР.
Чл. 2. (1) Изборният процес съдържа класиране по брой положителни гласове и може
да се проведе едновременно по два и повече повода.
(2) Когато в класиране при избор на последното място има кандидати с равен
брой гласове, отпада този с по-малко трудов стаж в Академията, съответно по-младият
от обучаемите.
Раздел IІ. Структурен състав на Общо събрание на Академията на МВР
Чл. 3. Структурният състав на Общото събрание на Академията включва 29
хабилитирани лица, 4 нехабилитирани преподаватели, 5 курсанти и студенти, 2
докторанти и 1 служител от обслужващите звена на Академията.
Чл. 4. В квотата на хабилитираните лица се включват преподаватели, назначени за
неопределен срок, като 17 от тях са от факултет “Полиция”, а 12 от факултет “Пожарна
безопасност и защита на населението”.
Чл. 5. Квотата на нехабилитираните преподаватели се състои от 4 души, назначени за
неопределен срок, по двама от всеки факултет.
Чл. 6. (1) Квотата на обучаемите е от 7 души и се формира от представители на
студенти и курсанти, редовно обучение и докторанти, от които 5 са от факултет
“Полиция”, а 2 от факултет “Пожарна безопасност и защита на населението”.
(2) Двама от квотата на обучаемите са докторанти – по един от всеки факултет.
Раздел IІІ. Сформиране на Общото събрание на Академията на МВР
Чл. 7. (1) В едномесечен срок след произнасяне по структурния състав на Общото
събрание от Академичния съвет, на дата, час и място, определени от него, общностите
на докторантите, курсантите и студентите избират своите представители в Общото
събрание, съобразно чл. 6, за което се съставят протоколи и се предоставят на
съответния декан.
(2) В срока по предходната алинея общностите на хабилитираните и
нехабилитираните преподаватели, поотделно във факултетите, избират своите
представители, съставят протокол и го предават на съответния декан.
(3) В срока по ал. 1 помощник-ректорът провежда събрание на общността на
административния персонал.
Чл. 8. Ректорът свиква Общото събрание в двумесечен срок от решението на
Академичния съвет за определяне на структурния състав.
Чл. 9. (1) Първото Общо събрание се открива от ректора след проверка на кворума,
определен от чл. 36а от ЗВО, най-малко 28 души.
(2) За работата на Общото събрание се води протокол.
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Раздел IV. Сформиране на изборна комисия в Общото събрание на Академията на
МВР
Чл. 10. Изборната комисия е в състав от 7 души, като факултет “Полиция” има 4, а
факултет “Пожарна безопасност и защита на населението” 3 представители.
(2) Трима от представителите на факултет “Полиция” са преподаватели,
назначени за неопределен срок, а един е обучаем.
(3) Двама от представителите на факултет “Пожарна безопасност и защита на
населението” са преподаватели, назначени за неопределен срок, а един е обучаем.
Чл. 11. (1) На първото заседание на Общото събрание ректорът дава думата на
деканите да предложат кандидати за членове на изборната комисия от съответните
факултети. На следващите заседания думата се дава от председателя на Общото
събрание.
(2) Ректорът на първото заседание или председателят на Общото събрание на
следващите, дава думата за други предложения.
(3) Ректорът на първото заседание или председателят на Общото събрание на
следващите, поставя всички предложения на явно гласуване и обявява резултата.
(4) Председател на изборната комисия е преподавателя с най-продължителен
трудов стаж в Академията на МВР.
Раздел V. Избор на председател на Общото събрание на Академията на МВР и
негов заместник
Чл. 12. Председател на Общото събрание и негов заместник могат да бъдат
хабилитирани преподаватели, назначени за неопределен срок.
Чл. 13. (1) Председателят на изборната комисия дава думата за предложения за
председател на Общото събрание и негов заместник.
(2) При липса на предложения от залата те се правят от ректора.
(3) След оформяне на предложенията председателят на изборната комисия
организира изготвяне на бюлетините за тайно гласуване.
Чл. 14. Председателят на изборната комисия дава началото на тайното гласуване, като
всеки член на Общото събрание може да отбележи със знака “Х” само по един
предпочетен от него кандидат за председател и съответно за заместник.
Чл. 15. (1) След края на вота изборната комисия преглежда бюлетините за
недействителност (задраскани, или с повече от едно предпочитание за председател
и/или заместник, или без отбелязване, или то не е със знака “Х”) и изчислява
резултатите.
(2) Председателят на изборната комисия обявява резултатите и поканва
избрания за председател на Общото събрание да поеме функциите си.
Раздел VІ. Определяне числения състав на Академичния съвет
Чл. 16. Председателят на Общото събрание отправя покана за предложения за числен
състав на Академичния съвет, като всяко предложение трябва да съдържа
разпределение за квотите на хабилитирани (не по-малко от 70 %), на курсанти,
студенти и докторанти (не по-малко от 15 %) и на други преподаватели и служители,
назначени за неопределен срок.
Чл. 17. При липса на предложения от залата те се правят от ректора.
Чл. 18. Председателят на Общото събрание подлага на явно гласуване предложенията и
обявява резултата.
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Раздел VІІ. Избор на членовете на Академичния съвет с тайно гласуване
Чл. 19. Изборът за членове на Академичния съвет се провежда измежду всички членове
на
Чл. 20. Първи упражняват правото си на глас членовете на изборната комисия.
Чл. 21. След края на гласуването изборната комисия проверява бюлетините за
действителност и отделя недействителните, при които няма отбелязване, или то не е
със знак “Х”, или са задраскани, след което изчислява резултатите и съставя
протокол, който се подписва от всички членове.
Чл. 22. Председателят на изборната комисия организира обявяването на резултатите в
Интернет-страницата на Академията на МВР до края на следващия работен ден.
Раздел VІІІ. Определяне на числения състав, структурата и избор на членовете на
Контролния съвет с тайно гласуване
Чл. 23. Численият състав и структурата на Контролния съвет се приемат от Общото
събрание по реда на раздел VI.
Чл. 24. (1) За избор на членовете на Контролния съвет се използва класирането при
избора на Академичен съвет.
(2) За избран за председател на Контролния съвет се счита хабилитирания
преподавател, класиран на първата позиция след последния избран хабилитиран
участник в Академичния съвет.
(3) За избран за заместник-председател на Контролния съвет се счита
хабилитирания преподавател, класиран на втората позиция след последния избран
хабилитиран участник в Академичния съвет.
(4) По начина, регламентиран в предходните алинеи се избират и другите
членове на Контролния съвет, включително представителя на Студентския съвет, който
е класирания на шеста позиция от квотата на обучаемите.
(5) Ако хабилитирано лице, определено по реда на предходните алинеи за член
на Контролния съвет е заместник-ректор или декан, за избран се счита, следващия
класиран хабилитиран преподавател.
Чл. 25. Председателят на изборната комисия обявява резултатите по реда на чл. 22.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Този правилник е приет от Академичния съвет, Протокол № 2 от
2019г., рег. № 4581р- 6103 /09.05. 2019г., въз основа на решения на Общото събрание на
АМВР от 14.02.2019г. и отменя Изборния правилник, приет от Академичния съвет,
Протокол № 3 от 2015г., рег. № 4581р-3616/31.03.2015г., изменен и допълнен с решение
на Академичния съвет от 19.12.2018г. (Протокол № 6 от 2018г. с рег. № 4581р17651/19.12.2018г.).
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