МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
АКАДЕМИЯ
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

Рег. № 4581р-16917 екз. № .
06.12.2018 г.

ПРОТОКОЛ
№8
Днес 06.12.2018 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 – 18 души. Налице е необходимият кворум съгласно чл. 36 а от ЗВО и факултетният
съвет може да взема решения.

ДНЕВЕН РЕД
1.

Приемане на отчет за дейността на факултет „Полиция” за учебната 2017/2018

2.

Приемане на Отчет за научноизследователската дейност на факултет “Полиция” за

година;
учебната 2017/2018 година;
3. Утвърждаване атестация на докторанти;
4. Отчисляване на докторанти с право на защита;
5. Предложение за утвърждаване състав на научно жури;
6. Предложения за обявяване на конкурси за заемане на академични длъжности;
7. Обсъждане на предложение за свикване на Общото събрание на ф-т „Полиция”;
8. Други:
8.1.

Предложение за отстраняване на докторант;

8.2. Обсъждане промяна в състава на Факултетната комисия по качеството;
8.3. Обсъждане избора на хоноруван преподавател за учебната 2018/2019 г.

РЕШЕНИЯ:
По т. 1 - Приема отчета за дейността на факултет „Полиция” за учебната 2017/2018
година.
По т. 2 - Приема Отчета за научноизследователската дейност на факултет “Полиция” за
учебната 2017/2018 година.
По т. 3 -Утвърждава положителната атестация, с оценка „Отличен 6.00” на докторанта
Л.К.Х. за цялостната дейност от м. ноември 2015 г. до м. ноември 2018 г.;
Утвърждава положителната атестация, с оценка „Отличен 6.00” на докторанта С.К.У. за
2017/2018 г.;
Утвърждава положителната атестация, с оценка „Отличен 5.50” на докторанта Т.Д.С. за
2017/2018 г.;
Утвърждава положителната атестация, с оценка „Отличен 6.00” на докторанта М.Л.И. за
2017/2018 г.
По т. 4 - Предлага на ректора на АМВР да издаде заповед, с която докторантът Л.К.Х. да
бъде отчислена с право на защита.
По т. 5 - Одобрява състава на научното жури за защита на дисертация на тема
„Сигурност и териториално устройство на България” за получаване на образователна и научна
степен “доктор” по докторска програма „Организация и управление извън сферата на
материалното производство” на докторант Д.С.Д. 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 Станимир Петров Илиев;
2. доц. д-р Добромир Йотов Доков;
Резервен член: проф. дн Любомир Кирилов Тимчев.
Външни членове на научното жури:
1. проф. д-р Иван Величков Иванов - ЮЗУ;
2. доц. д-р Божана Георгиева Неделчева - УНСС;
3. проф. д-р Стойко Димитров Стойков – НВУ;
Резервен член: проф. двн Георги Василев Бахчеванов - ВА.
По т. 6 - Предлага Академичният съвет при АМВР на основание чл. 50 от ЗВО и чл. 3 от
ЗРАСРБ да вземе решение за обявяване на конкурси за “доцент - държавен инспектор”- 2 (два
2

броя), в катедра “Опазване на обществения ред”, в област на висше образование 9. „Сигурност и
отбрана“ по професионално направление 9.1. „Национална сигурност” по следните учебни
дисциплини: „Полицейско право“; „Опазване на обществения ред“; „Контрол на общоопасните
средства“. Кандидатите да отговарят на изискванията на Закона за развитие на академичния състав
в Република България и Правилника за неговото прилагане, на ЗМВР и подзаконовите му
нормативни актове, както и да имат стаж като служители в МВР. Срок за подаване на документите
три месеца след обнародване на обявата в Държавен вестник.
По т. 7 - Свиква Общо събрание на факултет „Полиция” на 16.01.2019 г. от 14.00 ч. в
Аулата на АМВР с дневен ред: 1. Обсъждане и приемане на годишен доклад на факултет
„Полиция” за учебната 2017/2018 г.; 2. Избор с тайно гласуване на председател и заместникпредседател на ОС от хабилитираните членове; 3. Определяне на числения състав на факултетния
съвет; 4. Избор с тайно гласуване на Факултетен съвет на факултет „Полиция“.
По т. 8.1. - Да предложи на ректора да издаде заповед за отстраняване на М.А.Й.,
докторант в задочна форма на обучение в: Област на висшето образование 3. “Социални,
стопански и правни науки”, професионално направление 3.6. “Право” докторска програма
“Криминология”, обучаващо звено катедра “Наказателноправни науки” на факултет “Полиция”
при Академията на МВР, със срок на обучение 4 години, тема на дисертационния труд
„Криминологични аспекти на сексуалните престъпления срещу деца”, научен ръководител доц. др Н.Б., за срок до изпълнение на всички задължения по нейния индивидуален план.
По т. 8.2. - Избира ст. преподавател В.Ц. от катедра ОИД за член на факултетната комисия
по качество на обучението
По т. 8.3. - Предлага на Академичния съвет да избере за хоноруван преподавател за
учебната 2018/2019 г. Н.С.В. по дисциплината „Наказателно право“
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