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Информация, свързана с kандидатстудентската 
кампания можете да намерите на интернет 
страницата на Академията на МВР 
http://www.academy.mvr.bg в меню  
„Прием на курсанти, студенти и докторанти“.

По всички интересуващи ви въпроси 
можете да се обръщате на телефони: 

 02 9829266, 02 9829202  
02 9829212, 02 9829314  
и на електронната ни поща -  
academy@mvr.bg

КАНДИДАТСТВАНЕ  
И СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ  

НА ДОКУМЕНТИ

Кандидатите за курсанти подават документи в 
областните дирекции на МВР и районните управления 
при Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР) 

по местоживеене в срок до 19.05.2017 г.

Кандидатите за курсанти подлежат на специализиран 
подбор - медицинско изследване, проверка  

на физическата годност, психологично изследване  
с тест за интелигентност и личностен въпросник.

Специализираният подбор ще се проведе в периода 
23.05.2017 г. – 30.06.2017 г. по график, който ще бъде 

публикуван на интернет страницата  
на Академията на МВР на 19.05.2017 г.

Приемането на курсанти за придобиване  
на ОКС „бакалавър“ в редовна форма на обучение  

се извършва чрез класиране с балообразуващи оценки 
от дипломата за средно образование, от проверка  
за физическа годност, от теста за интелигентност  

и след успешно преминаване  
на целия специализиран подбор.

www.academy.mvr.bg
 academy.mvr.bg

ОБРАЗОВАНИЕ

РАБОТА

 ПРИЗВАНИЕ

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА 

К А М П А Н И Я  2 0 1 7  Г.



КОИ СМЕ НИЕ 

Академията на МВР е висше училище за 
подготовка на специалисти и за научни 
изследвания за нуждите на МВР.

СПЕЦИАЛНОСТИ

Нашите специалности за 
придобиване на образователно-
квалификационна степен 
„бакалавър“ в редовна форма 
на обучение“ във факултет 
„Полиция“ и факултет „Пожарна 
и аварийна безопасност“ са:

10 ПРИЧИНИ  
ДА УЧИТЕ ПРИ НАС

1.  Освободено от такси 4-годишно обучение.

2.Осигурено общежитие за целия срок на обучение.

3.  Висококачествено обучение под ръководството 
на хабилитирани преподаватели и специалисти от 
структурните звена на МВР.

4.  Засилена чуждоезикова подготовка. 

  АКАДЕМИЯ НА МВР  ОБРАЗОВАНИЕ  РАБОТА  ПРИЗВАНИЕ  

 Нашият университет провежда 
обучение за придобиване на 
образователно-квалификацонни 
степени  „бакалавър“ и „магистър“ 
и образователната и научна 
степен „доктор“ по акредитирани 
професионални направления и 
специалности.
Академията на МВР е на първо 
място в Рейтинговата система 
на висшите училища в България 
в професионално направление 
„Национална сигурност“ и заема 
водещо място в направления 
„Архитектура, строителство и 
геодезия“ и „Администрация и 
управление“. 

5.  Солидна правна и специализирана 
подготовка.

6.  Практически стажове в структурите  
на МВР.

7.  Възможност за участие в обменни 
програми с чуждестранни  
полицейски висши училища.

8.  Обновена материална база – общежития, 
учебни зали, лаборатории, стрелбища, 
спортни съоръжения.

„Противодействие 
на престъпността  
и опазване на 
обществения ред“

„Пожарна 
и аварийна 
безопасност“

„Гранична полиция“

Срокът на обучение е четири години. Приетите курсанти 
са освободени от такси. Курсантите получават държавно 
гарантирана стипендия за целия срок на обучение.
Курсантите, завършили специалностите в двата факултета, 
се назначават на работа в структурните звена на МВР.

9.  Възможности за 
продължаване на 
обучението в магистърски 
и докторски  
програми.

10.  Възможности  
за кариерно  
развитие.


