Приложение

ПРОЕКТ!

М И Н И СТ ЕР С ТВ О Н А ВЪ Т РЕ Ш Н ИТЕ Р АБ ОТ И

Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-273 от 10 март 2021 г. за приемане на
курсанти, студенти и докторанти в Академията на Министерството на вътрешните работи
(Обн. ДВ, бр. 23 от 19.03.2021 г.)
§ 1. В чл. 2, ал. 1 Таблица № 1 се изменя така:
№

Професионално направление/
Специалност

Образователноквалификационна
степен

Форма на
обучение

Срок на
обучение в
години

Статут

Редовна

4

Курсант

Задочна

5

Студент

Съвместно
обучение с

9.1 Национална сигурност
1.

Противодействие на престъпността
и опазване на обществения ред

Бакалавър

2.

Гранична полиция

Бакалавър

Редовна

4

Курсант

3.

Защита на националната сигурност
Стратегическо ръководство и
управление на сигурността и
обществения ред
Психологично подпомагане на
оперативно-издирвателната
дейност

Магистър

Задочна

1,5

Студент

Магистър

Задочна

1,5

Студент

Магистър

Задочна

1,5

Студент

6.

Защита правата на човека

Магистър

Задочна

1

Студент

7.

Противодействие на
киберпрестъпността

Магистър

Задочна

1

Студент

Бакалавър

Задочна

4

Студент

Магистър

Задочна

1,5

Студент

Редовна
Задочна
Задочна

4
5
1,5

Курсант
Студент
Студент

Задочна

2,5

Студент

Магистър

Задочна

1,5

Студент

МИ - МВР

Магистър

Задочна

1,5

Студент

УАСГ

Магистър

Редовна

1,5

Студент

УАСГ

4.

5.

ВСУ
„Черноризец
Храбър“
ВСУ
„Черноризец
Храбър“

3.7 Администрация и управление
8.

Публична администрация
5.7 Архитектура, строителство и
геодезия

9.

Пожарна и аварийна безопасност

Бакалавър
Магистър

Управление при кризи от
хуманитарен характер
11. Безопасност на пътното движение
Управление и оптимизация на
инвестиционни проекти в
12.
строителството чрез строителноинформационни модели
10.

§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения:
1. Ал. 2 се изменя така:
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„(2) Приемането на студенти в АМВР за придобиване на ОКС „бакалавър“ в задочна
форма на обучение, субсидирано от държавата, и срещу заплащане по реда на чл. 9, ал. 3, т. 6,
буква „б“ от ЗВО се извършва чрез класиране с балообразуващи оценки от дипломата за средно
образование.“
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Приемането за обучение в АМВР за придобиване на ОКС „магистър“ по
специалностите „Управление при кризи от хуманитарен характер“, „Безопасност на пътното
движение“ и „Управление и оптимизация на инвестиционни проекти в строителството чрез
чрез строително-информационни модели“ се извършва чрез класиране с балообразуващи
оценки от диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висшето
образование.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
„(4) Приемането за обучение в АМВР за придобиване на ОКС „магистър“ по
специалностите „Защита на националната сигурност“, „Стратегическо ръководство и
управление на сигурността и обществения ред“, „Психологично подпомагане на оперативноиздирвателната дейност“, „Защита правата на човека“, „Противодействие на
киберпрестъпността“, „Публична администрация“, „Пожарна и аварийна безопасност“ със срок
на обучение 1,5 години и „Пожарна и аварийна безопасност“ със срок на обучение 2,5 години
се извършва чрез класиране с балообразуващи оценки от диплома за завършена образователноквалификационна степен на висшето образование и след полагане на конкурсен изпит – тест.“
4. Досегашните ал. 4 - 6 стават съответно ал. 5 - 7.
§ 3. В чл. 20, ал. 1 основният текст се изменя така:
„(1) Кандидатите за студенти в задочна форма на обучение, субсидирано от държавата,
и обучение срещу заплащане по реда на чл. 9, ал. 3, т. 6, буква „б“ от ЗВО“ могат да бъдат:“
§ 4. В чл. 21 основният текст се изменя така:
„Кандидатите за студенти в задочна форма на обучение, субсидирано от държавата, и
обучение срещу заплащане по реда на чл. 9, ал. 3, т. 6, буква „б“ от ЗВО подават до ректора на
АМВР чрез ръководителите на структурите по чл. 37 от ЗМВР или съответните ръководители
на ведомства следните документи:“
§ 5. В чл. 22 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 след думите „2,5 години“ се добавя текстът „и по специалностите
„Управление при кризи от хуманитарен характер“ и „Управление и оптимизация на
инвестиционни проекти в строителството чрез строително-информационни модели“;
2. В ал. 4 след текста „Защита на националната сигурност“ се поставя запетая, съюзът
„и“ се заличава и след текста „оперативно-издирвателната дейност“ се добавя текстът „и
„Противодействие на киберпрестъпността“.
3. Създават се нови ал. 5 и ал. 6:
„(5) Кандидатите за студенти по специалността „Защита правата на човека“ трябва да
притежават ОКС не по-ниска от „бакалавър“ по специалности в професионалните направления
от областите на висшето образование „Сигурност и отбрана“ или „Социални, стопански и
правни науки“.“
„(6) Кандидатите за студенти по специалността „Безопасност на пътното движение“
трябва да притежават ОКС не по-ниска от „бакалавър“ по специалности в професионалните
направления от областите на висшето образование „Технически науки“ или „Сигурност и
отбрана“.“
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4. Досегашните ал. 5 и ал. 6 стават съответно ал. 7 и ал. 8.
§ 6. В чл. 23 основният текст се изменя така:
„Кандидатите за студенти за субсидирано от държавата обучение подават до ректора
на АМВР чрез ръководителите на структурите по чл. 37 от ЗМВР или съответните
ръководители на ведомства следните документи:“
§ 7. В чл. 24 се правят следните изменения:
1. Основният текст се изменя така:
„Кандидати за студенти за обучение срещу заплащане по реда на чл. 21, ал. 3 от ЗВО
могат да бъдат лица, които:“
2. Т. 2 се изменя така:
„2. отговарят на условията на чл. 22, ал. 2 – 6, ал. 7, т. 1 и ал. 8.“
§ 8. В чл. 27 се правят следните изменения:
1. Основният текст на ал. 3 се изменя така:
„(3) При кандидати за курсанти по специалностите „Противодействие на
престъпността и опазване на обществения ред“ и „Гранична полиция“, на които дипломите за
средно образование са издадени преди въвеждането на държавни зрелостни изпити, балът се
образува като сбор от:“
2. В ал. 3 т. 2 се изменя така:
„2. оценката от зрелостния изпит по български език и литература или от зрелостния
изпит по общообразователна подготовка, ориентиран към проверка на компетентностите по
български език и литература.“
3. Основният текст на ал. 4 се изменя така:
„(4) При кандидати за курсанти по специалността „Пожарна и аварийна безопасност“,
на които дипломите за средно образование са издадени преди въвеждането на държавни
зрелостни изпити, балът се образува като сбор от:“
4. В ал. 4 т. 2 се изменя така:
„2. оценката от зрелостния изпит по български език и литература или от зрелостния
изпит по общообразователна подготовка, ориентиран към проверка на компетентностите по
български език и литература.“
§ 9. В чл. 28 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) т. 2 се отменя;
б) досегашните т. 3 и т. 4 стават съответно т. 2 и т. 3;
2. В ал. 2:
а) т. 2 се отменя;
б) досегашните т. 3 и т. 4 стават съответно т. 2 и т. 3;
3. Създава се ал. 3:
„(3) Когато дипломата на кандидат по ал. 1 или ал. 2 е издадена преди въвеждането на
държавни зрелостни изпити, за балообразуваща се взема оценката от зрелостния изпит по
български език и литература или от зрелостния изпит по общообразователна подготовка,
ориентиран към проверка на компетентностите по български език и литература.“
§ 10. В чл. 35 думите „субсидирано от държавата“ и ограждащите ги запетаи се
заличават.
§ 11. В чл. 36 ал. 1 се изменя така:
„(1) Кандидатите за студенти за придобиване на ОКС „магистър“ по специалностите
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„Защита на националната сигурност“, „Стратегическо ръководство и управление на
сигурността и обществения ред“, „Психологично подпомагане на оперативно-издирвателната
дейност“, „Защита правата на човека“, „Противодействие на киберпрестъпността“, „Публична
администрация“, „Пожарна и аварийна безопасност“ със срок на обучение 1,5 години и
„Пожарна и аварийна безопасност“ със срок на обучение 2,5 години полагат конкурсен изпит –
тест за съответното професионално направление.“
§ 12. Член 40 се изменя така:
„Чл. 40. (1) Кандидатите за студенти за обучение в ОКС „магистър“ по специалностите
„Защита на националната сигурност“, „Стратегическо ръководство и управление на
сигурността и обществения ред“, „Психологично подпомагане на оперативно-издирвателната
дейност“, „Защита правата на човека“, „Противодействие на киберпрестъпността“, „Публична
администрация“, „Пожарна и аварийна безопасност“ със срок на обучение 1,5 години и
„Пожарна и аварийна безопасност“ със срок на обучение 2,5 години се класират по бал,
получен като сбор от:
1. среден успех от семестриалните изпити от дипломата за ОКС „бакалавър“ или
„магистър“;
2. среден успех от държавните изпити или успеха от дипломната работа;
3. удвоената оценка от теста.
(2) Кандидатите за студенти за обучение в ОКС „магистър“ по специалностите
„Управление при кризи от хуманитарен характер“, „Безопасност на пътното движение“ и
„Управление и оптимизация на инвестиционни проекти в строителството чрез строителноинформационни модели“ се класират по бал, получен като сбор от:
1. среден успех от семестриалните изпити от дипломата за ОКС „бакалавър“ или
„магистър“;
2. среден успех от държавните изпити или успеха от дипломната работа.
(3) Класирането на кандидатите се извършва по низходящ ред на състезателния бал по
специалности и се прилагат правилата по чл. 29, ал. 3.“
§ 13. В чл. 43, ал. 1 думите „в задочна форма на обучение“ се заличават.
§ 14. Приложение № 8 към чл. 21, т. 1 се изменя така:
Приложение № 8 към чл. 21, т. 1
СТУДЕНТ – „БАКАЛАВЪР“ задочна форма на обучение
………………………….
№ от СИОУП на АМВР
оценки от дипломата за средно образование

общ успех от дипломата ……………………………
оценка по БЕЛ………………………………………..

оценки
оценкиототконкурсните
конкурснитеизпити
изпити

тест по ..............................................................
тест по ..............................................................
тест по ..............................................................

оценка по история........................................................
оценка по математика……………………………….

...................................
.
ПОПЪЛВА СЕ ОТ АКАДЕМИЯТА НА МВР

ЕГН: …………………………………
ОДМВР/СДВР(РУП)..………………………......
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- мъж
- жена

ДО
РЕКТОРА НА
АКАДЕМИЯТА НА МВР

- държавен служител
- ЛРТП

ЧРЕЗ
ДИРЕКТОРА НА

(слага се кръстче)
....................................................................................

ЗАЯВЛЕНИЕ
от ……………………………………………………………………………………………………….
роден(а) на …………………………… в гр./с. .……………………….………..……………......…..
лична карта № ………………………, издадена на …….………..…. от …………...……………....
постоянен адрес ………………………………………………………………………….....................
дом. тел. …………….…………… сл. тел. ………….………… моб. тел. ……………………….....
Господин Ректор,
Желая да кандидатствам в повереното Ви висше училище и да бъда класиран(а) като кандидат
за студент задочна форма на обучение в специалностите:
Специалност

Студент, субсидиран от
държавата

Студент
по чл. 9, ал. 3,
т. 6, буква „б“ от ЗВО

ППООР
ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ

Прилагам следните документи:
1. Диплома за завършено средно образование - оригинал или нотариално/официално заверено
копие.
2. Удостоверение за настояща служба в МВР.
3. Документ за платена такса.
Запознат(а) съм с условията за кандидатстване и обучение в Академията на МВР.
Дата: ……………….…. г.

Подпис: ………………....

§ 15. Приложение № 10 към чл. 23, т. 1 се изменя така:
СТУДЕНТ – „МАГИСТЪР“

Приложение № 10 към чл. 23, т. 1
………………………….
№ от СИОУП на АМВР

оценки от дипломата за висше образование

среден успех от курса на обучението за
придобиване на висше образование
...................................
среден успех от държавния (ите) изпит(и) и/или
дипломната работа
...................................
.

оценки
оценкиот
отконкурсните
конкурснитеизпити
изпити

тест по ..............................................................
тест по ..............................................................
тест по ..............................................................
тест по ..........................
ПОПЪЛВА СЕ ОТ АКАДЕМИЯТА НА МВР
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ДО
РЕКТОРА НА
АКАДЕМИЯТА НА МВР

ЕГН: …………………………………
- мъж
- жена
(слага се кръстче)

ЗАЯВЛЕНИЕ
от …………………………………………………………………….……………………..…..…….…
роден(а) на ………………………… в гр./с. ..……………………….………………………........…..
лична карта № ………………, издадена на ………………..…… от ………..…………….…...........
постоянен адрес ………………………………………………………………………………..............
дом. тел. …………………… сл. тел. ………...….………… моб. тел. ……………….……….…......
Притежавам образователно-квалификационна степен .......…………………......................…….....
по специалността ………………………………………………………………………………........…
и диплома за висше образование № ………………………………………………………….........….
Господин Ректор,
Желая да кандидатствам в повереното Ви висше училище и да бъда класиран(а) като кандидат
за студент в специалностите:
Специалност

Форма на
обучение

Поредност на желанията
Студент, субсидиран от
държавата

Студент по
чл. 21, ал. 3 от ЗВО

задо

ЗНС
чна

задо

СРУСОР
чна

задо

ППОИД
чна

задо

ЗПЧ
чна

задо

ПКП
чна

задо

ПА
чна

задо

ПАБ
чна

задо

УКХХ
чна

задо

БПД
чна

редо
вна
Прилагам следните документи:
1. Диплома или нотариално/официално заверено копие от нея за придобита ОКС на
висшето образование.
2. Удостоверение за настояща служба в МВР.
3. Удостоверение от психо-неврологичния диспансер по местоживеене (студенти по чл.
21, ал. 3 от ЗВО).
4. Медицинско свидетелство (студенти по чл. 21, ал. 3 от ЗВО).
5. Декларация Приложение № 7 (студенти по чл. 21, ал. 3 от ЗВО).
6. Документ за платена такса.
УОИПССИМ

Запознат(а) съм с условията за кандидатстване и обучение в Академията на МВР.
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Дата: ……………….…. г.

Подпис: ………………..

МИНИСТЪР:
Бойко Рашков
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