Решения на заседание на АС
проведено на 06.06.2022 г.
По т. 1 от дневния ред – Удължаване на трудови договори
Академичният съвет взе следните
Р Е Ш Е Н И Я:
➢ Удължава трудовия договор на доц. Блага Лефтерова Трайкова, доктор за срок от една година,
считано от 05.11.2022 година (първо удължаване).
➢ Удължава трудовия договор на доц. Димитър Иванов Ганчев, дн за срок от една година, считано
от 06.06.2022 година (трето удължаване).
➢ Удължава трудовия договор на доц. Златин Маринов Костов, доктор за срок от една година,
считано от 14.08.2022 година (първо удължаване).
➢ Удължава трудовия договор на доц. д-р Богдана Любомирова Илинова, доктор за срок от една
година, считано от 04.07.2022 година (второ удължаване).

По т. 2 от дневния ред – Промени по самостоятелния бюджет на НСА „Васил Левски“ за 2022
год., извършени от министъра на образованието и науката, съгласно
писмо с техен изх. № 0425-29/06.04.2022 г. и наш вх.№ 373/08.04.2022 г.
Академичният съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Приема промяна по самостоятелния бюджет на НСА „Васил Левски“ за 2022 година на
основание писмо от МОН с изх. № 0425-29/06.04.2022 г. и наш вх. № 373/08.04.2022 г. за
намаление на разходите в частта „Текущи разходи“ и намаление на трансферите по чл. 91 от
ЗВО в частта „Средства за издръжка на обучението“ в размер на 183 715.00 лв.

По т. 3 от дневния ред –

Промени по самостоятелния бюджет на НСА „Васил Левски“ за 2022
г., извършени от министъра на образованието и науката, съгласно
писмо с техен изх. № 0425- 35/23.05.2022 г. и наш вх. № 506/26.05.2022 г.
Академичният съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е:

Приема промяна по самостоятелния бюджет на НСА „Васил Левски“ за 2022 година на
основание писмо от МОН с изх. № 0425-35/23.05.2022 г. и наш вх. № 506/26.05.2022 г. и на
основание чл. 112, ал. 3 от Закона за публичните финанси за увеличаване на трансферите по чл.
91 от ЗВО в частта „Средства за капиталови разходи“ в размер на 200 000.00 лева.

По т. 4 от дневния ред – Проект за разкриване на специалност от регулирана професия
„Медицинска сестра“, професионално направление „Здравни грижи“ –
приемане на доклад -самооценка и на учебна документация за
акредитация на професио-нално направление „Здравни грижи/
специалност от регулираните професии „Медицинска сестра“.
Академичният съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Приема доклад-самооценка за акредитация във връзка с проект за разкриване на специалност
от регулираните професии „медицинска сестра“, професионално направление „Здравни грижи“,
ОКС„бакалавър“.
2. Приема учебната документация във връзка с проект за разкриване на специалност от
регулираните професии „медицинска сестра“, професионално направление „Здравни грижи“,
ОКС „бакалавър“.

По т. 5 от дневния ред – Откриване на процедура за допълнително материално стимулиране
(ДМС) на научноизследователската и публикационна дейност в НСА
„Васил Левски“
Академичният съвет взе следното

1.

Р Е Ш Е Н И Е:
На основание т. 7 от Правилата за допълнително материално стимулиране (ДМС) на
научноизследователската и публикационна дейност в НСА „Васил Левски“, открива процедура
за ДМС на научната и публикационната дейност за периода месец ноември 2021 год. – месец
ноември 2022 год.

2.

Определя сума в размер на 120 000.00 лв. (сто и двадесет хиляди лева) за ДМС за периода месец
ноември 2021 год. – месец ноември 2022 год.

3.

Приема актуализиран образец на заявление за кандидатстване за ДМС.

4.

Заявленията за кандидатстване за ДМС да се подават в деловодството на НСА „Васил
Левски“, к-т 111, НСА „Васил Левски“, Студентски град, в срок до 30.11.2022 год.

5.

Решението да се обяви на интернет страницата на НСА „Васил Левски“ и да се сведе до
знанието на ръководителите на катедри.
По т. 6 от дневния ред – Приемане на промени в Структурата на НСА „ВасилЛевски“.
Откриване на Център за компетентност по спорт, адаптирана
физическа активност и образователни технологии (САФАОТ) към НСА
„В. Левски“
Академичният съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
На основание чл. 29, ал. 2, т. 8 от Правилника за устройството и дейността на
Национална спортна академия „Васил Левски“ открива Център за компетентност по спорт,
адаптирана физическа активност и образователни технологии (САФАОТ) към Зам.-ректора
по научна и международна дейност
на НСА „Васил Левски“.

По т. 7 от дневния ред – Приемане на Правилник за дейността на Център за компетентност по
спорт, адаптирана физическа активност и образователни технологии
(САФАОТ) към Национална спортна академия „Васил Левски“ и избор на
ръководител на Центъра за компетентност по САФАОТ.
Академичният съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
➢ На основание чл. 29, ал. 2, т. 2 от Правилника за устройството и дейността на Национална
спортна академия „Васил Левски“ приема Правилник за дейността на Център за
компетентност по спорт, адаптирана физическа активност и образователни технологии
(САФАОТ) към Национална спортна академия „Васил Левски“.
➢ Избира ръководител на Центъра за компетентност доц. Стефка Джобова.

По т. 8 от дневния ред – Утвърждаване на нов член на Съвета на настоятелите при НСА „Васил
Левски“
Академичният съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Утвърждава нов член на Съвета на настоятелите при НСА „Васил Левски“ – г-н Михаил
Генов Кръстев.

По т. 9 от дневния ред – Предложение за членство в „Асоциация на департаментите за
квалификация на педагогическите специалисти“ в България.
Академичният съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Национална спортна академия „Васил Левски“ да кандидатства за членство в „Асоциация на
департаментите за квалификация на педагогическите специалисти“ в България.
2. Национална спортна академия „Васил Левски“ да се представлява от Директор на
Департамент за езиково обучение и информационни технологии.

По т. 10 от дневния ред –

Обявяване на конкурси за заемане на академични длъжности.
Академичният съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е:
Предлага да бъде обявен конкурс за заемане на академичната длъжност „асистент“, в
област на висшето боразование 7. „Здравеопазване и спорт“, професионално направление 7.4
Обществено здраве, специалност „Кинезитерапия “ за нуждите на катедра „Теория и
методика на кинезитерапията“.
Форма на провеждане на конкурса: писмен и устен теоретичен изпит по
спеицалонстта.
Срок за подаване на документите за конкурса до 1 (един) месец от публикуването на конкурса
на интернет страницата на НСА „Васил Левски“.Изисквания към кандидатите: придобита
ОНС „доктор“, специалност „Кинезитерапия“.

