МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
АКАДЕМИЯ

ПРАВИЛНИК
за спортната дейност на Академията на МВР
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) Този правилник урежда реда и условията за организиране и провеждане
на спортната дейност в Академията на МВР (АМВР).
(2) Основни цели на физическата подготовка и спортната дейност са:
1. повишаване и поддържане на висок здравен статус и функционална способност
на обучаваните и служителите;
2.

формиране

и

усъвършенстване

на

общофункционални

и

специфични

индивидуални двигателни навици и умения и демонстрирането им в условия на екипност;
3. повишаване на физическата и специализирана спортна подготовка на
обучаваните като приложен елемент от учебно-тренировъчния процес;
Чл. 2. (1) Спортната дейност в АМВР е неразделна част от професионалното
обучение и възпитанието на курсантите, студентите, докторантите и специализантите.
(2) Обучението на курсантите и студентите се провежда по задължителни,
избираеми и факултативни дисциплини и спорт по интереси, които са насочени към
формиране и поддържане на високо ниво на физическа готовност за полицейска,
противопожарна и спасителна професионална дейност.
(3)

Обучението,

проверката

и

оценката

на

курсантите,

студентите

и

специализантите се извършват съгласно изискванията на нормативните актове и
вътрешноведомствените документи по физическо възпитание и спорт в МВР.
Чл. 3. Академията на МВР създава условия за осъществяване на спортна дейност
като:
1. осигурява база за провеждане на тренировъчен процес и спортни състезания;
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2. взаимодейства със структури в МВР и извън министерството за ползване от
обучаваните на спортни обекти и съоръжения, каквито АМВР не притежава;
3. съдейства за участие на обучавани в национални и международни спортни
прояви;
4. организира конференции, семинари, кръгли маси и други научни форуми на
спортна тематика.
Чл. 4. (1) АМВР насърчава създаването на спортни клубове при условия и по ред,
определени от нормативните актове, и ги приема за партньори.
(2) Спортните клубове са юридически лица с нестопанска цел – сдружения за
осъществяване на дейност в обществена полза.
(3) В спортните клубове могат да членуват лица от академичния състав, обучавани
и служители в АМВР, служители на други структури на МВР и физически и юридически
лица, които не са свързани с дейността на МВР.
(4) В спортните клубове функционират секции по видове спорт, които реализират
дейността си като:
1. подпомагат провеждането на тренировъчна и спортно-състезателна дейност на
обучаваните;
2. организират и администрират спортни състезания;
4. изграждат, поддържат и ползват спортни обекти и съоръжения на АМВР;
5. осъществяват и други дейности, свързани с развитие и насърчаване на спорта в
АМВР.
(5) Финансирането на спортните клубове на АМВР се извършва от бюджета на
АМВР, членски внос, спонсорство по национални и европейски програми.
Глава втора
ОРГАНИЗАЦИЯ НА СПОРТНАТА ДЕЙНОСТ
Чл. 5. (1) Спортната дейност в АМВР се организира и планира за учебна година от
Спортен съвет, създаден със заповед на ректора.
(2) Спортният съвет по ал. 1 се състои от 9 члена в състав заместник-деканите на
факултетите, двама преподаватели, двама обучавани, избрани от студентския съвет, и
представители на спортните клубове.
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(3) Със заповедта по ал. 1 се определят председател и секретар.
(4) Решенията на Спортния съвет се вземат в присъствие на най-малко шестима от
неговия състав с обикновено мнозинство. При равен брой гласове решението се взема при
отчитане гласа на председателя.
Чл. 6. Спортният съвет:
1. планира провеждането на спортните прояви, за които има условия и
необходимата материална база в АМВР;
2. изготвя спортния календар на АМВР;
3. разглежда и взема решения за утвърждаване от председателя на регламентите за
провеждане на вътрешните спортни състезания за факултет „Полиция” и факултет ПБЗН;
4. организира формирането и подготовката на представителните отбори на АМВР
за участия в международни и републикански спортни първенства и турнири;
5. събира и анализира данни и информация за резултатите от спортната дейност;
6. предлага на Академичния съвет удостояването с отличия и награди на изявени
състезатели с високи резултати и спортен принос през учебната година;
7. изготвя годишен отчет за спортната дейност в АМВР с предложения за нейното
подобряване и го предоставя на Академичния съвет за обсъждане и приемане;
8. осъществяват и други дейности, свързани с развитие и насърчаване на спорта в
АМВР.
Глава трета
ПОДГОТОВКА, ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА СПОРТНАТА ДЕЙНОСТ
Чл. 7. Спортната дейност в АМВР се подготвя със спортен календар за всяка
учебна година.
Чл. 8. (1) Мероприятията за включване в спортния календар се предлагат от лица
или групи обучавани, членове на катедрени съвети и спортни клубове.
(2) Предложенията за спортни мероприятия се представят за обсъждане на
заседания на Спортния съвет.
(3) В заседанията по ал. 2 могат да се привличат специалисти по отделни спортове.
Чл. 9. Изготвеният от Съвета спортен календар се утвърждава от ректора на АМВР.
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Чл. 10. Информационното обслужване на учебно-тренировъчната и спортносъстезателната дейност се обезпечава от Спортния съвет, спортните клубове, спортната
асоциация (СА) - МВР и др. източници.
Чл. 11. Спортната дейност в АМВР се осъществява от:
1. обучавани във факултетите курсанти, студенти, докторанти и специализанти;
2. академичен състав от АМВР;
3. служители от структури на МВР, които не са студенти, докторанти,
специализанти и академичен състав в АМВР;
4. бивши служители на МВР, притежаващи необходимата спортна квалификация;
5. квалифицирани спортни специалисти от българските спортни федерации и от
спортните клубове, членове на тези федерации.
Чл. 12. (1) Спортните състезания в АМВР се провеждат по регламент за
съответното състезание, изготвен от спортно-техническо лице.
(2) Регламентът по ал. 1 се утвърждава от председателя на Спортния съвет.
Чл. 13. (1) Селекцията на състезатели и отбори от АМВР за участия в спортни
първенства и турнири се извършва от секциите по вид спорт към спортните клубове.
(2) Съставът на отборите и определените индивидуални състезатели се разглежда от
Спортния съвет и се утвърждава от неговия председател.
Чл. 14. За подготовка на представителните отбори на АМВР могат да бъдат
привличани треньори и инструктори по различните видове спорт съгласно нормативните
актове в областта на физическото възпитание, спорта, висшето образование и
вътрешноведомствените актове в МВР.
Чл. 15. Спортната дейност се провежда в спортната база на Академията на МВР,
както и в други спортни обекти.
Чл. 16. Медицинският контрол и медицинската помощ на спортната дейност са
задължителни и включват:
1. недопускане на състезател без документ от лекар, издаден в срок не по-рано от 3
дни преди датата на състезанието, удостоверяващ, че лицето няма медицински
противопоказания за участие в дейности с физическо натоварване;
2. за всяка проява на спортна дейност председателят на Спортния съвет осигурява
медицинско лице.
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Чл. 17. Обучавани и служители от АМВР могат да участват в учебнотренировъчния процес на спортни клубове извън АМВР и да представляват тези клубове в
първенства и турнири, организирани от Български спортни федерации и международни
спортни организации, след писмено уведомяване на председателя на Спортния съвет.
Чл. 18. Обучавани и служители от АМВР могат да участват като съдии,
организатори, експерт-консултанти по различни видове спорт към Българските спортни
федерации и други спортни клубове след писмено уведомяване на председателя на
Спортния съвет.
Чл. 19. Академичният състав и обучаваните в АМВР могат да участват в
национални и международни научни и практико-приложни изследвания, разработки и
програми за развитието на спортната дейност.
Чл. 20. Спортната дейност в АМВР се отчита от Спортния съвет в началото на
учебната година, следваща годината, в която се е провела.
Чл. 21. Академичният съвет по реда на чл. 6, т. 6 определя отличия и награди на
курсанти, студенти, докторанти, специализанти, преподаватели и служители на АМВР,
като изявени спортисти, постигнали призови места в спортни състезания и с принос за
развитието на спорта.

Допълнителни разпоредби
§1. „Спортна дейност в АМВР” е система от спортни мероприятия и прояви на
обучаваните и служителите в АМВР, които включват вътрешни състезания, участия в
републикански прегледи и първенства на СА-МВР,

състезания на Асоциацията за

университетски спорт „Академик”, първенства и турнири, организирани от Българските
спортни федерации и международните спортни организации.
§2. „Спонсорство” е пряко или непряко финансиране на спортен клуб на АМВР,
негови индивидуални членове – спортисти и спортни състезания, осъществено от
физическо или юридическо лице с цел да се съдейства за популяризирането на неговото
име, марка или обществен престиж.
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Преходни и заключителни разпоредби
§1. Правилникът се издава в съответствие с раздел V „Спортна дейност” от
Правилника за устройството и дейността на Академията на МВР.
§2. Правилникът е приет от Академичния съвет с протокол № 6/19.12.2018 г., рег.
№ 4581р-17651/19.12.2019 г.

