Препис – извлечение!
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО
РЕШЕНИЕ
№ 144
Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на
30.09.2020 г. с Протокол № 13
ОТНОСНО: Магистърска програма на Висшето училище по
мениджмънт София – Борба с корупцията и конфликта на интереси юридически и икономически аспекти
Мотиви: Висшето училище по мениджмънт София – организира магистърска
програма „Борба с корупцията и конфликта на интереси - юридически и
икономически аспекти”, която включва: шест юридически дисциплини:
1. Механизми на държавната дейност за борбата с корупцията и конфликта на
интереси.
2. Конституционни основи на превенцията и противодействието на корупцията.
3. Деклариране на несъвместимост , имущество и интереси.
4. Правен режим на конфликта на интереси.
5. Разследване на корупционни престъпления
6. Отнемане на незаконно придобито имущество.
Завършилите програмата получават магистърска степен по икономика. Обучението е
три семестъра: първи /октомври 20 г. - януари 21 г./, през който се изучават четири
дисциплини, втори / март - юни 21 г./, през който се изучават 5 дисциплини и трети
октомври /21 – април 22 г./, през който се разработва и защитава магистърска теза.
Обучението е само задочно – като първия семестър лекциите са 6 уикенда, а втория 10.
Възможно е участието в лекции да се осъществява чрез видеоконферентна връзка.
Дисциплините дават практична информация и знания в материята на ЗПКОНПИ, НК,
НПК, ЗМСМА, ЗМИП, Закона за обществените поръчки и Закона за защита на личните
данни.
Цените са по 900 лв. на семестър, като бакалаври или магистри незавършили
икономика, право или публична администрация следва да положат изпити по
икономически модул, за който се заплащат още 700 лв.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Николаево
Р Е Ш И:
1.Общински съвет дава съгласие общината да изплати 60 % от
стойността на семестриалните такси на избрания кандидат т.е 1800 лв.
2.Упълномощава Кмета на Общината да създаде комисия за подбор и
оценка на кандидатите за стипендианти.
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Име, презиме, фамилия
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ахмед Смаилов Мерджанов
Асен Александров Асенов
Захари Колев Захариев
Иван Атанасов Иванов
Иван Минчев Кънев
Косьо Христов Косев
Кремена Петрова Костова
Мюмюн Мюмюн Джелил
инж.Румяна Димитрова Чергеланова
Станчо Неделчев Кисьов
Стефан Светлев Атанасов
Юсеин Юсеинов Юсменов
Христо Нейков Христов

Гласувал
„за”
Х
Х
Х
Х
Х

„против”

„въздържал се”

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Общински съвет гласува поименно с 13 гласа, от които 12 „за“,
„против” - 1, „въздържали се” – няма
ПРЕДСЕДАТЕЛ на Об С: /П/
/ Юсеин Юсменов /
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