МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
АКАДЕМИЯ
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

Рег. № 4581р- 14215 екз. №….
16.10.2018 г.

ПРОТОКОЛ
№7
Днес 16.10.2018 г. (вторник), от 14.00 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 - 2 (двама).
Присъстват – 18 души. Налице е необходимият кворум съгласно чл. 36 а от ЗВО и факултетният
съвет може да взема решения.
ДНЕВЕН РЕД
1. Предложение за избор на преподавател за заемане на академичната длъжност “доцент”;
2. Предложение за преминаване на академична длъжност „професор“-ЛРТП от
академична длъжност „професор“–държавен служител;
3. Обсъждане привличането на гост-преподаватели и съвместители;
4. Предложение за утвърждаване атестация на докторант;
5. Предложение за промяна във формата на обучение на докторант;
6. Обсъждане избора на хонорувани преподаватели за 2018/2019 г.;
7. Други:
7.1. Предложение за утвърждаване състава на научно жури;
7.2. Приемане План за научноизследователската дейност на факултет “Полиция” за
учебната 2018/2019 година;
7.3 Приемане План за редакционно-издателската дейност за 2020 г.;
РЕШЕНИЯ:
По т. 1 - Избира гл. ас. д-р Ж.А.В. за заемане на академичната длъжност „доцент” в катедра
„Наказателноправни науки” на факултет „Полиция”, Академия на МВР в област на висшето образование 3.
„Социални, стопански и правни науки”, професионално направление 3.6.”Право”, специалност
„Наказателно право”.

По т. 2 - Предлага на Академичния съвет на АМВР да обсъди и приеме предложението за
преминаване на проф. д-р В.М.И. от „професор“-държавен служител на длъжност „професор“ЛРТП, на цял щат, по дисциплините:
- Гранично-полицейска тактика;
- Кооперативна система за управление;
- Управление при кризи;
- Основи на контрола на държавната граница и др. в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ и
ректорът издаде заповед за утвърждаване на избора.
По т. 3 - Предлага на Академичния съвет на АМВР да обсъди и одобри предложението за
привличането на гл. ас. д-р С.Г. на 1/2 щат като гост-преподавател за 1 година.
По т. 4 - Утвърждава положителната атестация, с оценка „Отличен 5.50” на докторанта
Г.П.Г. за академичната 2017/2018 г.
По т. 5 - Да предложи на ректора да издаде заповед за промяна във формата на обучение от
задочен докторант – държавна поръчка в задочен докторант (платено обучение) на Г.П.Г.
По т. 6 - Предлага на Академичния съвет да избере за хоноруван преподавател за учебната
2018/2019 г. Д. Д, по „Криминалистическа методика за разследване на престъпления“ в курсовете
за професионално обучение.
По т. 7.1 - Одобрява състава на научното жури за защита на дисертация на тема
„Противодействие на проникването на радикален ислям в Република България” за получаване на
образователна и научна степен “доктор” по докторска програма „Организация и управление извън
сферата на материалното производство (национална сигурност)” от Х.Г.Й. 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 Юрий Петров Търкаланов;
2. доц. д-р Руси Владимиров Янев;
Резервен член: проф. д-р Ставри Йорданов Фердов.
Външни членове на научното жури
1. проф. дпн Татяна Александрова Дронзина – СУ „Св. Климент Охридски;
2. проф. дпн Владимир Стефанов Чуков - ВСУ;
3. проф. д-р Иван Желев Йорданов - НБУ;
Резервен член: доц. д-р Тодор Стоянов Трифонов - НБУ.
По т. 7.2 - Приема Плана за научно-изследователската дейност на факултет “Полиция” за учебната
2018/2019 година.
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По т. 7.3 - Приема Плана за редакционно-издателската дейност на факултет “Полиция” за
2020 година.

ПРОТОКОЛЧИК:
Мл. специалист
/П/
С. Горанова

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