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РЕШЕНИЯ: 

 

По първа точка от дневния ред: 

1. Приема представената информация – устен доклад, за резултатите от 

кандидатстудентската кампания 2021/2022 година. Възлага на факултетните ръководства 

да проучват, разработват и предлагат програми за обучение, които да отговарят както на 

изискванията на пазара на труда, така и на интересите на кандидатите. 

По втора точка от дневния ред: 

2.1. Приема Проекта за изменение и допълнение на Правилника за приемане на 

студенти в ЮЗУ „Неофит Рилски“ за учебната 2022/2023 година с направените 

предложения за изменение и допълнение. 

2.2. Утвърждава Проекта на Кандидат-студентски справочник за 2022 година. 

Възлага на Дирекция „Образователни дейности“ да отрази направените предложения за 

изменение и допълване. 

По трета точка от дневния ред: 

3. Във връзка с доклад на помощник-ректора Николай Тахов относно тенденцията 

за нарастване на разходите за издръжка на Университета, свързани с използването на 

вода, електрическа енергия и газ за отопление, реши: 

Приема направените предложения и възлага на ректорското ръководство да 

предприеме конкретни мерки за оптимизиране на разходите за електрическа енергия, газ 

и вода и компенсиране на ежедневно увеличаващите се цени на отделните консумативи 

за издръжка, като извърши следните дейности: 

1. проектиране и изграждане на фотоволтаични съоръжения;  

2. саниране на сградния фонд, където такова не е извършено;  

3. оптимизиране и преразпределение  на сградния фонд и ремонт на неусвоените 

площи в Учебен корпус № 8;  

4. намаляване на разходите от ползване на питейна вода за напояване и хигиенни 

нужди;  

5. ремонт на тоалетните възли и монтиране на автоматични дозатори за сапун, на 

датчици за автоматично регулиране на водата в Учебен корпус № 1, а при финансова 

възможност и в другите корпуси.  

По четвърта точка от дневния ред: 

4.1. Приема документацията по утвърдените от НАОА критерии за откриване на 

процедура за програмна акредитация на докторска програма „Математически анализ“ от 

професионално направление 4.5. Математика в област на висше образование 4. 

Природни науки, математика и информатика. 

4.2. Приема документацията по утвърдените от НАОА критерии за откриване на 

процедура за програмна акредитация на докторска програма „Математическо 

моделиране и приложение на математиката“ от професионално направление 4.5. 

Математика в област на висше образование 4. Природни науки, математика и 

информатика. 

По пета точка от дневния ред: 

5.1. Утвърждава Издателския план за 2022 година в съответствие с утвърдените 

Правила за избор на издания за включване в издателския план на Университетското 

издателство „Неофит Рилски“. 
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5.2. Заглавията на предложени издания по нови за факултета/университета 

специалности/професионални направления се изваждат от обема на печатните коли за 

основното звено и останалите заглавия се пренареждат до размера на колите, утвърден с 

Правилата за избор на издания за включване в издателския план на Университетското 

издателство „Неофит Рилски“. 

По шеста точка от дневния ред: 

6. Изслуша Доклада на Контролния съвет относно осъществен контрол върху 

процедури за възлагане на лекционни курсове на нехабилитирани преподаватели. 

По седма точка от дневния ред: 

 7. Утвърждава проекти за изменение на учебни планове в Правно-историческия 

факултет, приети с решение на ФС, Протокол № 18/ 02.12.2021 година: 

 - по образователно-квалификационна степен „Магистър“ на специалност „Право“ 

от професионално направление 3.6. Право, редовна форма на обучение, срок на обучение 

– 5 години (10 семестъра); 

 - по образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ на специалност 

„Международни отношения“ от професионално направление 3.3. Политически науки, 

редовна форма на обучение, срок на обучение – 4 години (8 семестъра); 

 - по образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ на специалност 

„Национална сигурност“ от професионално направление 9.1. Национална сигурност, 

редовна форма на обучение, срок на обучение – 4 години (8 семестъра). 
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