МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
АКАДЕМИЯ

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

Рег. № 4581р – 1636 екз. №….
31.01.2019 г.

ПРОТОКОЛ
№1
Днес 31.01.2019 г. (четвъртък), от 13.30 ч. в 317 зала се проведе заседание на Факултетния
съвет на факултет “Полиция” при Академията на МВР.
Списъчният състав на Факултетния съвет е 25 души. Редуциран състав - няма. Присъстват
– 22 души. Налице е необходимият кворум съгласно чл. 36 а от ЗВО и факултетният съвет може да
взема решения.
ДНЕВЕН РЕД
1. Обсъждане на учебни програми от учебни планове за ОКС-„бакалавър”,
специалност ППООР и специалност ГП и ОКС „магистър“, специалност ППООР;
2. Предложения за зачисляване на докторанти;
3. Предложения за утвърждаване атестации на докторанти;
4. Предложения за отчисляване на докторанти с право на защита;
5. Предложениe за одобряване промяна на научeн ръководител на докторант;
6. Предложение за промяна на темата на дисертационен труд;
7. Предложение за утвърждаване състава на научно жури;
8. Обсъждане привличането на гост-преподаватели и съвместители;
9. Други: Предложение за избор на хоноруван преподавател за учебната 2018/2019
г.
РЕШЕНИЯ:
По т. 1 - Предлага на Академичния съвет да обсъди и одобри учебните програми.

По т. 2.1 - Предлага на ректора да издаде заповед за зачисляване на Н.И.Ч. за докторант в
задочна форма на обучение, срок на обучение 4 години, в: Област на висшето образование 3.
“Социални, стопански и правни науки”, професионално направление 3.6. “Право”; докторска
програма “Наказателен процес“, катедра „Наказателноправни науки”, тема на дисертационния
труд “Пострадалият в българския наказателен процес”, научен ръководител проф. д-р Г.М.М., с
одобрен индивидуален учебен план.
По т. 2.2 - Предлага на ректора да издаде заповед за зачисляване на Н.А.И. за докторант в
самостоятелна форма на обучение, срок на обучение 3 години, в: Област на висшето образование
3. “Социални, стопански и правни науки”, професионално направление 3.2. “Психология”,
докторска програма “Психология на дейността”, катедра „Психология и управление на
полицията”, тема на дисертационния труд „Психологически анализ на криминалното поведение на
извършители на грабеж“, научен ръководител доц. д-р Е.М., с одобрен индивидуален учебен план.
По т. 2.3 - Предлага на ректора да издаде заповед за зачисляване на А.В.А. за докторант в
задочна форма на обучение, срок на обучение 4 години, в Област на висшето образование 3.
“Социални, стопански и правни науки”, професионално направление 3.2. “Психология”, докторска
програма “Психология на дейността”, катедра „Психология и управление на полицията”, тема на
дисертационния труд „Психологично проучване на криминалната активност на
наркоразпространителите“, научен ръководител доц. д-р Е.М., с одобрен индивидуален учебен
план.
По т. 2.4 - Предлага на ректора да издаде заповед за зачисляване на Д.А.А. за докторант на
самостоятелна подготовка (платена форма на обучение), срок на обучение 3 години, в Област на
висшето образование 3. “Социални, стопански и правни науки”, професионално направление 3.6.
“Право”, докторска програма “Административно право и административен процес”, катедра
„Публичноправни науки”, тема на дисертационния труд „Омбудсманът като защитник на правата
на човека“, научен ръководител проф. д-р А. В..
По т. 2.5 - Предлага на ректора да издаде заповед за зачисляване на М.С.Г. за докторант на
самостоятелна подготовка, област на висшето образование 9. “Сигурност и отбрана”,
професионално направление 9.1. “Национална сигурност” докторска програма “Организация и
управление извън сферата на материалното производство (национална сигурност)”. Обучаващо
звено катедра “Специална полицейска тактика” на факултет “Полиция” при Академията на МВР,
със срок на обучение 3 години, тема на дисертационния труд „Подобряване организацията на
тактиката за провеждане на високорискови полицейски операции в затворени пространства“,
научен ръководител доц. д-р М.С., с одобрен индивидуален учебен план.
По т. 2.6 - Предлага на ректора да издаде заповед за зачисляване на В.Р.С. за докторант на
самостоятелна подготовка, област на висшето образование 9. “Сигурност и отбрана”,
професионално направление 9.1. “Национална сигурност” докторска програма “Организация и
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управление извън сферата на материалното производство (национална сигурност)”. Обучаващо
звено катедра “Сигурност и граничен контрол” на факултет “Полиция” при Академията на МВР,
със срок на обучение 3 години, тема на дисертационния труд „Участие на жената в терористична
дейност“, научен ръководител доц. д-р И.Л., с одобрен индивидуален учебен план.
По т. 3.1 -Утвърждава положителната атестация, с оценка „Отличен 5.50” на докторанта
К.Т.Д. за академичната 2017/2018 г.
По т. 3. 2 - Утвърждава положителната атестация, с оценка „Отличен 5.50” на докторанта
И.П.М. за академичната 2017/2018 г.
По т. 3. - Утвърждава положителната атестация, с оценка „Мн. добър 5.00” на докторанта
М.Д.Р. за академичната 2017/2018 г.
По т. 3. 4 - Утвърждава положителната атестация, с оценка „Отличен 6.00” на докторанта
С.К.У. за академичната 2018/2019 г.
По т. 3. 5 - Утвърждава положителната атестация, с оценка „Отличен 5.50” на докторанта
П.Г.М. за академичната 2018/2019 г.
По т. 3. 6 - Утвърждава положителната атестация, с оценка „Отличен 5.50” на докторанта
И.Р.М. за академичната 2017/2018 г.
По т. 3. 7 - Утвърждава положителната атестация, с оценка „Отличен 5.50” на докторанта
Ц.С.П. за академичната 2017/2018 г.
По т. 4. 1 - Предлага на ректора на АМВР да издаде заповед, с която докторантът И.П.М.
да бъде отчислен с право на защита.
По т. 4. 2 - Предлага на ректора на АМВР да издаде заповед, с която докторантът С.К.У. да
бъде отчислен с право на защита.
По т. 4. 3 - Предлага на ректора на АМВР да издаде заповед, с която докторантът П. Г.М.
да бъде отчислен с право на защита.
По т. 6 - Предлага на ректора на АМВР да издаде заповед за промяна на заглавието на
дисертационния труд на М.Д.Р. на тема: „Изследване на фактори за неопределен резултат при
прилагането на полиграфическия метод в разследване на криминални престъпления”.
По т. 7 - Не одобрява предложения състав на научното жури във връзка с обявен конкурс
за заемане на академичната длъжност „доцент”- 1 (една бройка), за държавен служител по чл. 142,
ал. 1, т. 1 във вр. ал. 3, т. 1 от ЗМВР, в катедра ОИД на факултет „Полиция“ при АМВР, в област
на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана”, професионално направление 9.1.”Национална
сигурност” и предлага на катедреният съвет, незабавно при първа възможност от сформиране на
научно жури, което да отговаря на изискванията на ЗРАСРБ ( членовете на журито да са вписани в
Регистъра на НАЦИД) да разгледа и обсъди такъв състав и да го внесе във ФС за одобряване.
По т. 8 - Предлага на Академичния съвет на АМВР да избере П.Д.П за съвместител, на ½
щат, за срок от 3 години, в катедра ППН.
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По т. 9.1 - Предлага на Академичния съвет да избере за хоноруван преподавател за
учебната 2018/2019 г.
- д-р Д.Б.Н., по дисциплината „ОИД за противодействие на икономическата
престъпност“, ОКС „бакалавър“ и курсовете за професионално обучение, катедра ОИД, факултет
„Полиция“.

ПРОТОКОЛЧИК:
Мл. специалист
/П/
С. Горанова

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФС:
ДЕКАН НА
ФАКУЛТЕТ „ПОЛИЦИЯ”
/П/
Доц. д-р Иван Видолов
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