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РЕШЕНИЯ: 

 

По първа точка от дневния ред: 

1. Приема Годишния доклад за състоянието на Университета за периода от м. 

ноември 2020 година до м. октомври 2021 година. 

По втора точка от дневния ред: 

 2.1. Утвърждава квалификационни характеристики и учебни планове: 

 ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

 - за придобиване на професионална квалификация „Учител по химия“ след 

придобита образователно-квалификационна степен „Бакалавър“/“Магистър“ по 

специалности от професионално направление 4.2. Химически науки, редовна форма на 

обучение, срок на обучение – 4 семестъра; 

 - за придобиване на професионална квалификация „Учител по химия“ 

едновременно с обучението по образователно-квалификационна степен 

„Бакалавър“/“Магистър“ по специалности „Химия“ и „Медицинска химия“ от 

професионално направление 4.2. Химически науки, редовна форма на обучение, срок на 

обучение – 4 семестъра; 

 - за придобиване на професионална квалификация „Учител по химия и по човекът 

и природата“ едновременно с обучението по образователно-квалификационна степен 

„Бакалавър“/“Магистър“ по специалности „Химия“ и „Медицинска химия“ от 

професионално направление 4.2. Химически науки, редовна форма на обучение, срок на 

обучение – 4 семестъра. 

2.2. Приема проекти за изменение и допълнение на квалификационни 

характеристики и учебни планове: 

 ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ – приети с решение на ФС, Протокол № 

15/25.10.2021 година 

 - по образователно-квалификационна степен „Магистър“ на специалност 

„Училищна психология“ в професионално направление 3.2. Психология след придобита 

образователно-квалификационна степен „Бакалавър“/“Магистър“ по специалности в 

същото професионално направление, за чуждестранни граждани, редовна форма на 

обучение, срок на обучение – 3 семестъра; 

 - по образователно-квалификационна степен „Магистър“ на специалност 

„Училищна психология“ в професионално направление 3.2. Психология след придобита 

образователно-квалификационна степен „Бакалавър“/“Магистър“ по специалности в 

друго професионално направление, за чуждестранни граждани, редовна форма на 

обучение, срок на обучение – 4 семестъра. 

 ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА – приети с решение на ФС, Протокол № 

8/06.10.2021 година 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър” на специалност 

„Интеркултурно образование“ в професионално направление 1.2. Педагогика след 

придобита образователно-квалификационна степен „Бакалавър”/”Магистър” по 

специалности в същото професионално направление, в професионално направление 1.3. 

Педагогика на обучението по… и в други професионални направления с професионална 

квалификация „Учител“,  редовна форма на обучение, срок на обучение – 2 семестъра, 

считано от учебната 2020 / 2021 година; 
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- по образователно-квалификационна степен „Магистър” на специалност 

„Интеркултурно образование“ в професионално направление 1.2. Педагогика след 

придобита образователно-квалификационна степен „Бакалавър”/”Магистър” по 

специалности в същото професионално направление, в професионално направление 1.3. 

Педагогика на обучението по… и в други професионални направления с професионална 

квалификация „Учител“,  задочна форма на обучение, срок на обучение – 2 семестъра, 

считано от учебната 2020 / 2021 година; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър” на специалност 

„Специална педагогика“ в професионално направление 1.2. Педагогика след придобита  

образователно-квалификационна степен „Бакалавър”/”Магистър” по специалности в 

същото професионално направление с професионална квалификация „Учител“ и в друго  

професионално направление професионално направление с професионална 

квалификация „Учител“,  редовна форма на обучение на български език за чуждестранни 

граждани, срок на обучение – 4 семестъра; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър“ на специалност 

„Специална педагогика“ в професионално направление 1.2. Педагогика след придобита 

образователно-квалификационна степен „Бакалавър“/Магистър“ по специалности в 

същото професионално направление с професионална квалификация „Учител“ и в друго  

професионално направление професионално направление с професионална 

квалификация „Учител“, редовна форма на обучение на английски език за чуждестранни 

граждани; срок на обучение – 4 семестъра. 

ФАКУЛТЕТ ПО ИЗКУСТВАТА – приети с решение на ФС, Протокол № 

29/29.06.2021 година 

- по образователно-квалификационна степен „Бакалавър“, специалност  

„Българска народна хореография“ в професионално направление 8.3. Музикално и 

танцово изкуство, редовна форма на обучение, със срок на обучение 4 години; 

- по образователно-квалификационна степен „Бакалавър“, специалност  

„Съвременна хореография“ в професионално направление 8.3. Музикално и танцово 

изкуство, редовна форма на обучение, със срок на обучение 4 години. 

 - за придобиване на допълнителна професионална квалификация „Учител по 

танци – хореография“ едновременно с обучението по образователно-квалификационните 

степени „Бакалавър“ и „Магистър“ на специалностите „Българска народна 

хореография“, „Съвременна хореография“, „Хореографска режисура“, „Теория и 

критика на хореографското изкуство“ от професионално направление 8.3. Музикално и 

танцово изкуство, задочна форма на обучение, срок на обучение – 2 семестъра. 

 ФАКУЛТЕТ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ, ЗДРАВНИ ГРИЖИ И СПОРТ“ -  

приети с решение на ФС, Протокол № 4 / 09.11.2021 година 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър” на програма 

„Кинезитерапия“ в професионално направление 7.4. Обществено здраве след придобита 

образователно-квалификационна степен „Бакалавър” по специалност от регулираните 

професии „Кинезитерапия“ в същото професионално направление, редовна форма на 

обучение, срок на обучение – 2 семестъра. 

 ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ – приети с решение на ФС, 

Протокол № 1/06.10.2021 година 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър“ на програма 

„Съвременни енергийни източници и опазване на околната среда“ в професионално 
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направление 4.1. Физически науки след придобита образователно-квалификационна 

степен „Бакалавър“/“Магистър“ по специалности в същото професионално направление 

и по специалности „Физика и математика“ и „Химия и физика“ от професионално 

направление 1.3. Педагогика на обучението по…, редовна форма на обучение, срок на 

обучение – 1 година; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър“ на програма 

„Съвременни енергийни източници и опазване на околната среда“ в професионално 

направление 4.1. Физически науки след придобита образователно-квалификационна 

степен „Бакалавър“/“Магистър“ по специалности в друго професионално направление от 

област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика и 5. 

Технически науки, редовна форма на обучение, срок на обучение – 2 години; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър“, програма „Енергиен 

мениджмънт и устойчиво енергийно развитие“ в професионално направление 4.1. 

Физически науки  след придобита образователно-квалификационна степен 

„Бакалавър“/“Магистър“ по специалности от същото професионално направление и по 

специалности „Физика и математика“, „Химия и физика“ от професионално направление 

1.3. Педагогика на обучението по…, редовна форма на обучение, срок на обучение – 1 

година; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър“, програма „Енергиен 

мениджмънт и устойчиво енергийно развитие“ в професионално направление 4.1. 

Физически науки след придобита образователно-квалификационна степен 

„Бакалавър“/“Магистър“ по специалности от професионални направления в области на 

висше образование 4. Природни науки, математика и информатика и 5. Технически 

науки, редовна форма на обучение, срок на обучение – 2 години; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър“, програма „Физика на 

атомното ядро и елементарните частици“ в професионално направление 4.1. Физически 

науки  след придобита образователно-квалификационна степен „Бакалавър“/“Магистър“ 

по специалности от същото професионално направление и по специалности „Физика и 

математика“, „Химия и физика“ от професионално направление 1.3. Педагогика на 

обучението по…, редовна форма на обучение, срок на обучение – 1 година; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър“, програма „Физика на 

атомното ядро и елементарните частици“ в професионално направление 4.1. Физически 

науки след придобита образователно-квалификационна степен „Бакалавър“/“Магистър“ 

по специалности от професионални направления в области на висше образование 4. 

Природни науки, математика и информатика и 5. Технически науки, редовна форма на 

обучение, срок на обучение – 2 години; 

- за придобиване на допълнителна професионална квалификация „Учител по 

физика и астрономия“ след придобиване на образователно-квалификационна степен 

„Бакалавър“/“Магистър“ по специалности по специалности от професионално 

направление 4.2. Химически науки с присъдена квалификация „Химик“ и/или „Учител 

по химия“/“Учител по химия и опазване на околната среда“, от професионално 

направление 4.5. Математика с присъдена квалификация „Учител по математика“, от 

професионални направления в област на висше образование 5. Технически науки с 

присъдена квалификация „Инженер“, задочна форма на обучение, срок на обучение – 2 

семестъра; 
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- за придобиване на допълнителна професионална квалификация „Учител по 

физика и астрономия“ след придобиване на образователно-квалификационна степен 

„Бакалавър“/“Магистър“ по специалности след придобиване на образователно-

квалификационна степен „Бакалавър“/“Магистър“ по специалности от професионално 

направление 4.1. Физически науки, задочна форма на обучение, срок на обучение – 2 

семестъра; 

- за придобиване на допълнителна професионална квалификация „Учител по  

човекът и природата“ след придобита образователно-квалификационна степен 

„Бакалавър“/“Магистър“ с професионална квалификация „Педагог“ или „Учител“ по 

специалности от професионално направление 1.2. Педагогика, по специалности 

„Педагогика на обучението по биология и химия“, „Педагогика на обучението по химия 

и физика“, „Педагогика на обучението по физика и математика“, „Педагогика на 

обучението по биология и география“, „Педагогика на обучението по география“  от 

професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…   по специалности от 

професионални направления 4.1. Физически науки, 4.2. Химически науки и 4.3. 

Биологически науки, задочна форма на обучение, срок на обучение – 2 семестъра; 

 - за придобиване на допълнителна професионална квалификация „Учител по 

химия и по човекът и природата“ след придобита образователно-квалификационна 

степен „Бакалавър“/“Магистър“ с професионална квалификация „Педагог“ или „Учител“ 

по специалности от професионално направление 1.2. Педагогика, по специалности от 

професионални направления 4.1. Физически науки с квалификация „Учител по физика“, 

4.2. Химически науки с квалификация „Учител по химия“ и 4.3. Биологически науки с 

квалификация „Учител по биология“, задочна форма на обучение, срок на обучение – 4 

семестъра; 

 - за придобиване на допълнителна професионална квалификация „Учител по 

химия“ след придобита образователно-квалификационна степен „Бакалавър“/ 

„Магистър“ по специалности от професионално направление 4.2. Химически науки с 

професионална квалификация „Химик“, задочна форма на обучение, срок на обучение – 

2 семестъра. 

 - за придобиване на професионална квалификация „Учител по химия“ след 

придобита образователно-квалификационна степен „Бакалавър“/“Магистър“ по 

специалности от професионални направления 4.1. Физически науки с квалификация 

„Учител по физика“, 4.2. Химически науки, 4.3. Биологически науки с квалификация 

„Учител по биология“, 5.10. Химични технологии, 5.11.Биогехнологии и 5.12. 

Хранителни технологии, редовна форма на обучение, срок на обучение – 4 семестъра; 

 - за придобиване на професионална квалификация „Учител по химия“ след 

придобита образователно-квалификационна степен „Бакалавър“/“Магистър“ по 

специалности от професионални направления 4.1. Физически науки с квалификация 

„Учител по физика“, 4.2. Химически науки, 4.3. Биологически науки с квалификация 

„Учител по биология“, 5.10. Химични технологии, 5.11.Биогехнологии и 5.12. 

Хранителни технологии, задочна форма на обучение, срок на обучение – 4 семестъра. 

2.3. Приема документацията по утвърдените от НАОА критерии за откриване 

на процедура за следакредитационно наблюдение и контрол на професионално 

направление 7.6. Спорт по образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ и по 

образователно-квалификационна степен „Магистър“. 
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По трета точка от дневния ред: 

3. На основание чл. 21 от Наредбата за условията и реда за оценката, 

планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет 

за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или 

художественотворческа дейност приема Проекта за преразпределение на утвърдените 

средства за научноизследователска и художественотворческа дейности през 

календарната 2021 година. 

По четвърта точка от дневния ред: 

4. Във връзка с промени в Наредбата за държавните изисквания за организиране 

на дистанционна форма на обучение във висшите училища, приема: 

1. Проекта на Стратегия за развитие на електронно и дистанционно обучение в 

ЮЗУ „Неофит Рилски“ 2021 – 2026. 

2. Проекти на разработени документи -  образец, за организиране и осъществяване 

на обучението в дистанционна форма: квалификационна характеристика, учебен план и 

приложение към учебен план – справка, и учебна програма. 

По пета точка от дневния ред: 

5. Дава съгласие да бъде обявен конкурс за заемане на академична длъжност: 

ФАКУЛТЕТ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ, ЗДРАВНИ ГРИЖИ И СПОРТ“ 

 - за „доцент“ по професионално направление 7.4. Обществено здраве (Логопедия) 

– един. 

 По шеста точка от дневния ред: 

 6.1. Приема предложението на Факултетния съвет на Филологическия факултет и 

дава съгласие аудитория 329 в Учебен корпус № 1 да носи името на проф. д-р Иван 

Кочев. 

6.2.1. Приема, на основание разпоредбите на Наредбата за безплатно работно и 

униформено облекло, ПМС № 10 / 21.01.2011 година, да бъде отпусната сума за 

закупуване на работно облекло за текущата 2021 година, по вид и длъжност на 

работещите на първи основен трудов договор, в размер на 300.00 (триста) лева. 

6.2.2. На основание чл. 27 от Правилника за организация на работната заплата във 

връзка с предстоящите коледни  и новогодишни празници, приема еднократно за м. 

декември 2021 година да бъде изплатено допълнително трудово възнаграждение, в 

размер, определен по списъчен състав на работещите на трудов договор в Университета. 

6.2.3. Във връзка с ПМС № 370 от 4.11.2021 г. за одобряване на допълнителни 

трансфери по бюджета на Министерството на образованието и науката за подпомагане 

бюджетите на държавните висши училища за 2021 г., приема средствата в частта за 

издръжка на обучението да бъдат разпределени като допълващи и компенсиращи мерки 

във връзка с COVID-19 – допълнително трудово възнаграждение в размер 470.00 лева, 

определен пропорционално на щата на членовете на академичния състав, на работниците 

и служителите на основен трудов договор. 

6.2.4. Във връзка с Решение на Общото събрание, Протокол № 2/12.05.2021 

година, относно разпределяне на средствата за социално-битово и културно обслужване, 

приема 450.00 лева от средствата за 2021 година да се изплати за социални разходи на 

щатния персонал, работещ на първи основен трудов договор в ЮЗУ „Неофит Рилски“. 

За работещите на непълно работно време, сумата за социални разходи се определя 

пропорционално на щата по основния трудов договор. 

--------------------------------------------------- 


