МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
АКАДЕМИЯ
Рег. № 4581р – 1457 екз. №….
30.01.2018 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

ПРОТОКОЛ
№1
Днес 30.01.2018 г. (вторник), 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 – 1. Присъстват – 16
души. Налице е необходимият кворум съгласно чл. 36 а от ЗВО и факултетният съвет може да
взема решения.
ДНЕВЕН РЕД
1. Атестация на докторанти;
2. Обсъждане и утвърждаване състав на научно жури;
3. Обсъждане привличането на хонорувани преподаватели за учебната 2017-2018 г.;
4. Други.
4.1 Промяна на трудово правоотнощение на преподавател;
4.2 Предложение за свикване на ОСФП за попълване състава на Факултетния съвет от
квотата на хабилитираните преподаватели и квотата на курсантите.

РЕШЕНИЯ:
По т. 1 - Утвърждава положителната атестация, с оценка „Отличен 6.00” на докторанта
К.М.М. за академичната 2016/2017 г.
Утвърждава положителната атестация, с оценка „Отличен 5.50” на докторанта И.Р.М. за
академичната 2016/2017 г.
По т. 2 - Одобрява състава на научното жури във връзка с обявен конкурс за заемане на
академичната длъжност „доцент” в катедра „Сигурност и граничен контрол”, в област на висшето
образование 9. „Сигурност и отбрана”, професионално направление 9.1.”Национална сигурност”,
по учебните дисциплини „Теория на контраразузнаването“; „Европейско полицейско
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сътрудничество“ и „Защита на въоръжените сили“ и предлага на ректора да издаде заповед, за
утвърждаване състава на научното жури със следните хабилитирани преподаватели за членове.
Вътрешни членове на научното жури
1. проф. д-р Илин Александров Савов;
2. проф. д-р Владко Мичов Иванов;
3. проф. д-р Ставри Йорданов Фердов;
4. доц. д-р Станимир Петров Илиев;
Резервен член: доц. д-р Симо Георгиев Михов
Външни членове на научното жури
1. проф. д-р Валери Христов Христов – ВСУ „Черноризец Храбър“;
2. проф. д-р Стойко Димитров Стойков – НВУ „В. Левски“;
3. доц. д-р Николай Атанасов Марин – ЮЗУ „Неофит Рилски“;
Резервен член: проф. д-р Габриела Белова Белова-Ганева - ЮЗУ „Неофит Рилски“.
По т. 3 -.Предлага на Академичния съвет да избере за хонорувани преподаватели за
учебната 2017/2018 г., предложенията от катедрените съвети.
По т. 4.1 - Предлага на Академичния съвет на АМВР да обсъди и приеме предложението за
промяна в трудовото правоотношение на доц. д-р Б.Ч от 1/3 на 1/2 щат като съвместител.
По т. 4.2 - Свиква Общо събрание на факултет „Полиция“ за произвеждане на избори за
попълване състава на факултетния съвет от квотата на хабилитираните преподаватели и
курсантите на 15.03.2018 г.(четвъртък) от 14 часа.

ПРОТОКОЛЧИК:
Мл. специалист
/П/
С. Горанова

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