М И Н И СТ ЕР С ТВ О Н А ВЪ Т РЕ Ш Н ИТЕ Р АБ ОТ И
АКАДЕМИЯ
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

Рег. № 4581р-6070 екз. №….
02.05.2018 г.

ПРОТОКОЛ
№3
Днес 02.05.2018 г. (сряда), 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
– 17 души. Налице е необходимият кворум съгласно чл. 36 а от ЗВО и факултетният съвет може да
взема решения.
ДНЕВЕН РЕД
1.
2.
3.
4.

Предложение за утвърждаване атестация на докторант;
Предложение за отчисляване на докторант с право на защита;
Предложения за утвърждаване състава на научни журита;
Предложения за обявяване на конкурси за заемане на академични длъжности.

РЕШЕНИЯ:
По т. 1 - Утвърждава положителната атестация, с оценка „Отличен 5.50” на докторанта
Диян Стайков Димитров за академичната 2017/2018 г.
По т. 2 - Предлага на ректора на АМВР да издаде заповед, с която докторантът Д.С.Д. да
бъде отчислен с право на защита.
По т. 3.1 - Одобрява състава на научното жури за защита на дисертация на тема
„Разследване на убийства извършени по поръчение или в изпълнение на решение на организирани
престъпни групи” за получаване на образователна и научна степен “доктор” по докторска
програма „Криминалистика” на докторант Т.С.С. и предлага на ректора да издаде заповед за
утвърждаване състав на научното жури със следните хабилитирани преподаватели за членове:
Вътрешни членове на научното жури
1. Доц. д-р Иван Петров Видолов;
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2. Проф. д-р Веселин Бориславов Вучков;
Резервен член: Доц. д-р Нина Начова Белова.
Външни членове на научното жури
1. Проф. д-р Евгения Николова Коцева-Владимирова- СУ;
2. Проф. дюн Георги Иванов Митов - СУ;
3. Доц. д-р Валентин Стоянов Недев – ВСУ;
Резервен член: Доц. д-р Людмил Руменов Георгиев - Русенски университет.
По т. 3.2 - Одобрява състав на научното жури във връзка с обявен конкурс за заемане на
академичната длъжност „доцент-държавен инспектор”- 1 (един) държавен служител, в катедра
„Наказателноправни науки”, в област на висшето образование 3. „Социални, стопански и правни
науки”, професионално направление 3.6.”Право” по учебните дисциплини „Наказателно право“ и
„Международно наказателно право“ и предлага на ректора да издаде заповед, за утвърждаване
състава на научното жури със следните хабилитирани преподаватели за членове.
Вътрешен състав на научно жури:
1. Проф. д-р Румен Петров Владимиров - АМВР
2. Доц. д-р Иван Петров Видолов - АМВР;
Резервен член: Доц. д-р Нина Начова Белова, - АМВР
Външен състав на научно жури:
1. Проф. дюн Борис Владимиров Велчев - СУ;
2. Проф. д-р Пламен Александров Панайотов - СУ;
3. Проф. д-р Лазар Георгиев Груев - СУ;
4. Доц. д-р Ралица Янкова Илкова-Петкова - СУ;
5. Доц. д-р Юлиана Младенова Матеева – ВСУ.
Резервен член: проф. д-р Евгения Николова Коцева-Владимирова - СУ
По т. 3.3 - Одобрява състава на научното жури във връзка с обявен конкурс за заемане на
академичната длъжност „доцент-държавен инспектор”-1 (един) държавен служител, в катедра
„Сигурност и граничен контрол”, в област на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана”,
професионално направление 9.1.”Национална сигурност”, специалност „Организация и
управление извън сферата на материалното производство”, учебни дисциплини „Гранични
проверки и контрол на документи за самоличност“, „Технически средства за граничен контрол и
автоматизирани информационни системи” и „Основи на контрола на държавната граница“ и
предлага на ректора да издаде заповед за утвърждаване състава на научното жури със следните
хабилитирани преподаватели за членове.
Вътрешен състав на научно жури:
1. Проф. д-р Владко Мичов Иванов - АМВР;
2. Проф. д-р Ставри Йорданов Фердов - АМВР;
3. Доц. д-р Станимир Петров Илиев - АМВР
Резервен член: Доц. д-р Симо Георгиев Михов
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Външен състав на научно жури:
1. Доц. д-р Николай Атанасов Марин - ЮЗУ;
2. Доц. д-р Валентин Пенчев Василев - ЮЗУ;
3. Доц. д-р Боти Видолов Видолов - ВА ;
4. Проф. д-р Стойко Димитров Стойков – НВУ;
Резервен член: Проф. д-р Павел Борисов Пенев - ВА
По т. 3.4 - Одобрява състава на научното жури във връзка с обявен конкурс за заемане на
академичната длъжност “главен асистент“- държавен служител по чл. 142, ал. 1 т. 1 и ал. 3 от
ЗМВР” – 1 (един), в катедра “Психология и управление на полицията” към факултет “Полиция“,
област на висшето образование „3. Социални, стопански и правни науки“, професионално
направление – „3.7. Администрация и управление", по учебните дисциплини:
- „Управление на проекти и програми“;
- „Основни на публичната администрация“;
- „Управление на човешките ресурси“;
- „Професионална етика“
и предлага на ректора да издаде заповед, за утвърждаване състава на научното жури със следните
хабилитирани преподаватели за членове.
Вътрешен състав на научно жури:
1. Проф. д-р Антон Тодоров Маринов, Академия на МВР. Професионално направление:
3.8. Икономика
2. Доц. д-р Виолета Михайлова Кръстева, Академия на МВР. Професионално
направление: 3.7. Администрация и управление;
Резервен член: проф. д-р Тилчо Колев Иванов, Академия на МВР. Професионално направление:
3.7. Администрация и управление;
Външен състав на научното жури:
1. Проф. д-р Поля Стоянова Кацамунска, УНСС. Професионално направление: 3.7.
Администрация и управление;
2. Проф. д-р Йордан Стойчев Ботев, СУ „Св. Климент Охридски“. Професионално
направление: 3.7. Администрация и управление .
3. Проф. д.ик.н. Кирил Петров Ангелов, Технически университет – София. 3.7.
Администрация и управление.
Резервен член: Проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова, УНСС.
Професионално направление: 3.8. Икономика и управление;
По т. 4 - Предлага Академичният съвет при АМВР на основание чл. 37 от ПУДАМВР да
вземе решение за обявяване на 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”, специалност „Организация и
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управление извън сферата на материалното производство”, за осигуряване на учебните
дисциплини „Оперативно-издирвателна дейност за противодействие на конвенционалната
престъпност”, „Превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни лица“,
„Девиантно и делинквентно поведение на подрастващите“ и „Методика на преподаване във
висшето училище“.
Кандидатите трябва да отговарят на изискванията на чл. 2б, чл. 24, ал. 1 ЗРАСРБ, чл. 4 от
Наредба № 812з-310/17.07.2014 г. за преназначаване на държавните служители в министерството
на вътрешните работи и да имат или да получат достъп до класифицирана информация по смисъла
на ЗЗКИ.
Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародване обявата в ДВ.

ПРОТОКОЛЧИК:
Мл. специалист
/П/
С. Горанова

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФС:
ДЕКАН НА
ФАКУЛТЕТ „ПОЛИЦИЯ”
/П/
Комисар доц. д-р Ив. Видолов

