
 

Решения на заседание на АС 

проведено на 20.09.2022 г. 

 
По т. 1 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“ в изпълнение на ПМС № 99/30.05.2022 г. 

   

Академичният съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

Приема промяна по самостоятелния бюджет на Национална спортна академия 

„Васил Левски“ за 2022 година на основание ПМС №99/30.05.2022г., писмо от Министерство на 

образованието и науката с изх. № 0425-43/22.06.2022 година и наш вх. № 617/01.07.2022 година за 

увеличение на разходите в частта „Издръжка и други текущи разходи - стипендии“ и 

увеличение на трансферите по чл.91 от Закона за висше образование в частта „Средства за 

социално-битови разходи на студентите и докторантите“, 1.Стипендии в размер на 168 750.00 

лева. 

 

 

 

По т. 2 от дневния ред –      Промени по самостоятелния бюджет на Национална спортна  

академия „Васил Левски“ за 2022 година, извършени от Министъра на 

образованието и науката за одобряване на допълнителни трансфери 

за издръжка на обучението  на Държавните висши училища, съгласно 

ПМС № 190/21.07.2022 год. 

 

 

Академичният съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

Приема промяна по самостоятелния бюджет на Национална спортна академия 

„Васил Левски“за 2022 година на основание ПМС №190/21.07.2022 година, писмо от 

Министерство на образованието и науката с изх. № 0425-62/12.08.2022година и наш вх. № 

754/16.08.2022 година за увеличение на разходите в частта „Издръжка и други текущи разходи“ 

и увеличение на трансферите по чл.91 от Закона за висше образование в частта „Средства за 

издръжка на обучението“ в размер на 972 235.00 лева. 

 

 

По т. 3 от дневния ред –  Промени по самостоятелния бюджет на Национална спортна академия 

        „Васил Левски“ за 2022 година, извършени от Министъра на образованието 

        и науката за одобряване на   трансфери за издръжка на обучението  на 

      Държавните висши училища-персонал, съгласно ПМС № 235/01.08.2022 год.     

 

 

Академичният съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

Приема промяна по самостоятелния бюджет на Национална спортна академия 

„Васил Левски“ за 2022 година на основание ПМС №235/01.08.2022г., писмо от Министерство на 

образованието и науката с изх. № 0425-67/24.08.202 2година и наш вх. № 789/26.08.2022 година за 

увеличение на разходите в частта „Текущи разходи - персонал“ и увеличение на трансферите по 

чл.91 от Закона за висше образование в частта „Средства за издръжка на обучението“ в размер 

на 435 600.00 лева. 

 

 



 

По т. 4 от дневния ред –    Промени по самостоятелния бюджет на Национална спортна академия 

 „Васил Левски“ за 2022 година, извършени от Министъра на образованието 

и науката за одобряване на допълнителни разходи за изплащане на 

минимални диференцирани размери на парични средства за физическа  

активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа  

дейност, съгласно ПМС № 184/21.07.2022 година. 

 

Академичният съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

Приема промяна по самостоятелния бюджет на Национална спортна академия 

„Васил Левски“ за 2022 година на основание ПМС №184/21.07.2022г., писмо от 

Министерство на образованието и науката с изх. № 0425-63/12.08.2022година и наш вх. № 

753/16.08.2022 година за увеличение на разходите в частта „Издръжка и други текущи 

разходи“ и увеличение на трансферите по чл.91 от Закона за висше образование в частта 

„Други трансфери – диференцирани размери за физическа активност“ в размер на 26 

375.00 лева. 

 

 

 

По т. 5 от дневния ред –    Промени по самостоятелния бюджет на Национална спортна академия 

 „Васил Левски“ за 2022 година, извършени от Министъра на образованието 

и науката за одобряване на допълнителни разходи за увеличаване размера 

на стипендиите, на  докторантите в държавните висши училища,  

съгласно ПМС № 234/01.08.2022 г. 

 

Академичният съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

Приема промяна по самостоятелния бюджет на Национална спортна академия 

„Васил Левски“ за 2022 година на основание ПМС №234/01.08.2022г., писмо от Министерство на 

образованието и науката с изх. № 0425-70/29.08.2022 година и наш вх. № 829/02.09.2022 година за 

увеличение на разходите в частта „Текущи разходи - стипендии“ и увеличение на трансферите 

по чл.91 от Закона за висше образование в частта „Средства за социално битови разходи на 

студенти и докторанти - стипендии“ в размер на 112 500.00 лева. 

 

 

По т. 6 от дневния ред –    Приемане на изменения в „Правила за отпускане на стипендии в  

         Национална спортна академия „Васил Левски“               

 

Академичният съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

Приема промените в Раздел първи, т. 2 и Раздел втори, т. 2 от „Правила за 

отпускане на стипендии в Национална спортна академия „Васил Левски“ в следния смисъл: 

сумата 750.00 лева да се чете 1000.00 лева. 

 

 

По т. 7 от дневния ред –     Приемане на промени във Вътрешните правила на работната заплата 

 

Академичният съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

Приема актуализиране на чл. 6, ал. 5.1 от Вътрешните правила за работна 

заплата по отношение на лицата от научно-преподавателския състав, изпълняващи ръководни 

функции.  



 

По т. 8 от дневния ред –   Актуализиране на основните работни заплати на преподаватели  

       и служители от Национална спортна академия„Васил Левски“  

 

Академичният съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

     Приема актуализиране на основната работна заплата на преподавателите на основание 

ПМС № 235/01.08.2022 година на Министерски съвет за одобряване на допълнителни трансфери 

за Държавните висши училища чрез бюджета на Министерството на образованието и науката 

за 2022 година за допълнително финансиране за увеличение на възнагражденията на лицата от 

академичния състав в държавните висши училища и актуализиране на основната работна 

заплата на служителите. 

     Актуализацията на ОРЗ на преподавателите и служителите да влезе в сила от 01.07.2022 г. 

 

 

По т. 9 от дневния ред –    Приемане на промени в Структурата на НСА „Васил Левски“.  

         Откриване на Център за иновативни образователни технологии 

 

 

Академичният съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

На основание Докладна записка СЛ- 2782/ 05.09.2022 г. от проф. Огнян Миладинов 

Академичният съвет приема промените в Структурата на НСА „Васил Левски“. Открива 

Център за иновативни образователни технологии. 

 

 

 

По т. 10 от дневния ред –   Приемане на Правилник за дейността на Център за иновативни  

образователни технологии към Национална спортна академия  

„Васил Левски“ и избор на  ръководител на Центъра  

 

 

Академичният съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

На основание Докладна записка СЛ- 2782/ 05.09.2022 г. от проф. Огнян Миладинов: 

1. Приема Правилник за дейността на Център за иновативни образователни технологии. 

2. Избира доц. Иван Славчев, доктор за ръководител на Центъра. 

 

 

По т. 11 от дневния ред –     Приемане на учебна документация на съвместна магистърска програма 

„Спортна физиология, спортна кардиология и спортна  травмотология“  

с МУ - Пловдив по проект ОМНИЯ, процедура „Модернизация на висшите 

училища“ по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 

растеж“ 

 

Академичният съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

Приема учебната документация по съвместната магистърска програма „Спортна 

физиология, спортна кардиология и спортна травматология“ между Медицински университет - 

Пловдив и Национална спортна академия „Васил Левски“, по проект ОМНИЯ № BG05M2OP001-

2.016-0007, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 

растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и 

инвестиционни фондове.  

 

 



 

  По т. 12 от дневния ред –   Приемане на учебна документация на съвместна магистърска  

програма „Спортен бизнес“ с УНСС – София по проект 

„Икономическото образование в България 2030“, процедура 

„Модернизация на висшите училища“ по  оперативна програма „Наука 

и образование за интелигентен растеж“ 

 

 

Академичният съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

Приема учебната документация по  съвместната магистърска програма „Спортен 

бизнес“ между Университет за национално и световно стопанство и Национална спортна 

академия „Васил Левски“, по проект "ИКОНОМИЧЕСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ 

2030“ / BG05M2OP001-2.016, процедура "Модернизация на висшите училища", по Оперативна 

програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020г. (ОПНОИР) 

 

 

 

По т. 13 от дневния ред – Утвърждаване на хонорувани   преподаватели за учебната  2022–2023 г. 

 

 

Академичният съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

Утвърждава предложеният списък на хоноруваните преподаватели за учебната 2022/23 година. 

 

 

По т. 15 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. 2 от ЗВО освобождава от заплащане на такси за 

обучение студентите: 

- Владислав Павлинов Николов – приет със заповед № 836/07.09.2022 год. на ректора на НСА 

„Васил Левски“, магистърска програма „Спортен мениджмънт“  

- Магдалена Лъчезарова Божилова – фак. № 35511, факултет „Спорт“, специалност 

„Художествена гимнастика“,  втора специалност „Педагогика“. 

Освобождаването от заплащане на такси за обучение е за срока на валидност на експертните 

решения, приложени към заявленията. 

 

 

 

 


