Решения на заседание на АС
проведено на 03.11.2022 г.
По т. 1 от дневния ред – Удължаване на трудови договори
Академичният съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
➢ Удължава трудовия договор на доц. Валентин Стоилов Фильов, доктор за срок от една
година, считано от 08.03.2023 година (трето удължаване).
➢ Удължава трудовия договор на доц. Сашо Панчев Йорданов, доктор за срок от една година,
считано от 27.03.2023 година (трето удължаване).
➢ Удължава трудовия договор на доц. д-р Велизар Цолов Михайлов, доктор за срок от една
година, считано от 12.02.2023 година (второ удължаване).
➢ Удължава трудовия договор на доц. Арахангел Григоров Гигов, доктор за срок от една
година, считано от 17.01.2023 година (първо удължаване).
➢ Удължава трудовия договор на доц. Михаил Николов Мадански, доктор за срок от една
година, считано от 17.02.2023 година (второ удължаване).
➢ Удължава трудовия договор на доц. Евтим Лефтеров Григоров, доктор за срок от една
година, считано от 13.03.2023 година (трето 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 за
увеличаване на разходите в частта „Средства за капиталови
разходи“ на основание разпоредбите на чл. 112, ал. 3 от Закона за
публичните финанси.
Академичният съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Академичният съвет приема промяна по самостоятелния бюджет на НСА„Васил
Левски“за 2022 година на основание писмо от МОН с изх.№0425-75/29.09.2022г. и наш
вх.№955/03.10.2022г. за увеличение на разходите в частта „Капиталови разходи“ и увеличение на
трансферите по чл.91 от ЗВО в частта „Средства за капиталови разходи“ в размер на 240
000.00 лева.
По т. 3 от дневния ред – Промени по самостоятелния бюджет на НСА „Васил Левски“ за 2022
год., извършени от министъра на образованието и науката за
увеличаване на разходите в частта „Издръжка и други текущи
разходи – стипендии“ на основание разпоредбите на чл. 112, ал. 3 от
Закона за публичните финанси.
Академичният съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Академичният съвет приема промяната по самостоятелния бюджет на НСА
„Васил Левски“ за 2022 година на основание писмо от МОН с изх. №0425-78/05.10.2022г. и наш вх.

№ 979/07.10.2022г. за увеличение на разходите в частта „Издръжка и други текущи разходи стипендии“ и увеличение на трансферите по чл.91 от ЗВО в частта „Средства за социално битови разходи на студентите и докторантите“, 1.Стипендии в размер на 9 300.00 лева за
украинските студенти, които се обучават в Национална спортна академия „Васил Левски“.

По т. 4 от дневния ред –

Приемане на решение за награждаване на преподаватели и служители
по повод 1 ноември – Ден на народните будители, 15 ноември – Ден на
Академията и 80 години от създаване на НСА „Васил Левски“.
Академичният съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е:

Да бъдат наградени преподавателите и служителите от НСА „В. Левски“ по повод
1-ви ноември - „Ден на народните будители“, 15-ти ноември – Ден на Академията и 80 години от
създаването на Национална спортна академия „Васил Левски“ за принос в образователната,
научно-изследователска и административна дейности

По т. 5 от дневния ред – Обявяване на конкурси за заемане на академични длъжности
Академичният съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
➢ Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност АСИСТЕНТ ¬– ЕДИН в
област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление
7.4. Обществено здраве, специалност Анатомия, за нуждите на катедра „Анатомия и
биомеханика“. Срок за подаване на документите: 2 месеца от обявяването на интернет
страницата на НСА „Васил Левски“. Изисквания към кандидатите: Да имат завършено
висше образование – специалност „Медицина“. Форма на провеждане: Писмен и устен
изпит по специалност.
➢ Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност ГЛАВEН АСИСТЕНТ ЕДИН в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално
направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Спортна гимнастика), за нуждите на
катедра „Гимнастика“.
➢ Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност ГЛАВEН АСИСТЕНТ ЕДИН в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално
направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Спортен мениджмънт), за нуждите на
катедра „Мениджмънт и история на спорта“.
➢ Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност ДОЦЕНТ - ЕДИН в
област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление
7.6. Спорт, специалност Спорт (Хандбал), за нуждите на катедра „Баскетбол, волейбол,
хандбал“.
➢ Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност ДОЦЕНТ - ЕДИН в
област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление
7.6. Спорт, специалност „Биомеханика“, за нуждите на катедра „Биомеханика и
анатомия“.
➢ Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност ДОЦЕНТ - ЕДИН в
област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление
7.6. Спорт, специалност Спорт (Класическа борба), за нуждите на катедра „Борба и
джудо“.

➢ Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност ДОЦЕНТ - ЕДИН
в област на висшето образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3
Педагогика на обучението по … специалност „Информационни и комуникационни
технологии във физическото възпитание и спорта“ за нуждите на ИТАД към
Департамент „Езиково обучение и информационни технологии“ (ДЕОИТ).
Всички конкурси са със срок за подаване на документите 2 (два) месеца от
обнародването им в Държавен вестник.
По т. 6 от дневния ред – Освобождаване от такси за обучение
Академичният съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
➢ На основание чл. 95, ал.7, т. 4 от Закона за висше образование освобождава от
заплащане на такса за кандидатстване и заплащане на семестриална такса за обучение в
ОКС „магистър“ студентът Тодор Мд Тито, приет със заповед № ЗП-1080/20.10.2022 год.,
магистърска програма „Спортен мениджмънт“.
➢ На основание чл. 95, ал. 7, т. 1 от Закона за висше образование освобождава от
заплащане на такса за обучение в ОКС „Магистри“ студентът Георгиос Василиос
Китсос приет със заповед № 1080/20.10.2022 год.,на ректора на НСА „Васил Левски“,
магистърска програма „Спорт за високи постижения“ .

По т. 7 от дневния ред –

Утвърждаване на списък на живеещите в студентски общежития
преподаватели, служители и състезатели, които не са студенти.
Академичният съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е:
Съгласно чл.2. , алинея 4. от Правилника на НСА „Васил Левски за ползване на
студентските общежития и столове Академичния съвет утвърждава списъка на
преподаватели, служители и състезатели, които не са студенти за настаняване в
общежитията на Академията за учебната 2022/2023 г.

По т. 8 от дневния ред –

Участие на НСА „Васил Левски“ в проект на
Министерството на младежта и спорта с вх.№17-00378/23.09.2022г. за обект „Обновяване на зала по тежка
атлетика“
Академичният съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е:

Академичният съвет дава съгласие Национална спортна академия „Васил
Левски“ да участва в проект на Министерството на младежта и спорта с вх.№17-00378/23.09.2022г. за обект „Обновяване на зала по тежка атлетика“, като се извършат
всички необходими действия, свързани с осъществяването му /сключване на договор с
ММС, процедури по ЗОП, СМР, отчитане/. На основание чл.12, ал.1, т.1, буква „б“ и ал.2
от Наредба № 4 от 08.07.2019 г. на Министерството на младежта и спорта за

финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти - държавна
и общинска собственост за директно финансиране на обект „Обновяване на зала по
тежка атлетика“ са определени средства в размер на 305 944лв.

