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РЕШЕНИЯ: 

По първа точка от дневния ред: 

1.1.  На основание чл. 30, ал. 1, т. 4 от Закона за висшето образование утвърждава 

предложението за приемане на студенти и докторанти в ЮЗУ „Неофит Рилски“ по 

професионални направления, специалности от регулираните професии, образователно-

квалификационни степени и форми на обучение за 2022/2023 учебна година. 

Приложение № 1, № 2, № 3, № 4 и № 5. 

1.2. Възлага на Дирекция „Образователни дейности“ да синхронизира 

предложението за броя на местата за прием на студенти по Приложение № 1 в частта по 

образователно-квалификационна степен „Магистър“ на професионално направление 5.3. 

Комуникационна и компютърна техника. 

1.3. Приема през учебната 2022/2023 година да бъде осъществен прием на 

студенти по образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ и „Магистър“ след 

придобито средно образование по реда и при условията на чл. 21, ал. 2 от ЗВО. 

 1.4. Възлага на Дирекция „Образователни дейности“ да изготви разпределение на 

местата по специалности от професионални направления и от регулираните професии,  

форми на обучение. 

По втора точка от дневния ред: 

2. Приема Проекта за изменение и допълнение на Стратегията за 

интернационализация на ЮЗУ „Неофит Рилски“ с направеното допълнение. 

По трета точка от дневния ред: 

3.1. Приема документацията по утвърдените от НАОА критерии за откриване 

на процедура за следакредитационно наблюдение и контрол на професионално 

направление 3.8. Икономика по образователно-квалификационната степен 

„Бакалавър“ и по образователно-квалификационната степен „Магистър“. 

3.2. Приема документацията по утвърдените от НАОА критерии за откриване 

на процедура за следакредитационно наблюдение и контрол на професионално 

направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки по 

образователно-квалификационната степен „Бакалавър“ и по образователно-

квалификационната степен „Магистър“. 

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

процедура за програмна акредитация на професионално направление 5.2. 

Електротехника, електроника и автоматика: 

3.3.1. по образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ за специалност 

„Приложни електронни системи“, редовна  и задочна форма на обучение; 

3.3.2. по образователно-квалификационна степен „Магистър“ за специалност 

„Електроника“, редовна и задочна форма на обучение; 

3.3.3. по образователно-квалификационна степен „Магистър“ за специалност 

„Биомедицински системи и технологии“, редовна и задочна форма на обучение. 

По четвърта точка от дневния ред: 

4. На основание чл. 7, ал. 3 от Правилника за устройството и дейността на ЮЗУ 

„Неофит Рилски“ във връзка с предложения на съветите на основните звена, създава 

обслужващи звена, както следва: 

1.1. Научноизследователски център „Комуникационен център“ в структурата на 

Югозападния университет „Неофит Рилски“.  
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1.2. Приема Проекта на Правилник за устройството и дейността на 

научноизследователския „Комуникационен център“. 

2.1. Лаборатория по превод и интердисциплинарни изследвания към Катедрата по 

германистика и романистика в структурата на Филологическия факултет. 

2.2. Приема Проекта на Правилник на лабораторията по превод и 

интердисциплинарни изследвания към Катедрата по германистика и романистика, 

Филологически факултет. 

3.1. Научноизследователски център „ОБСЕРВАТОРИЯ ИКОНОМИКА“ в 

структурата на Стопанския факултет. 

3.2. Приема Проекта на Правилник за устройството и дейността на 

научноизследователски център „ОБСЕРВАТОРИЯ ИКОНОМИКА“. 

По пета точка от дневния ред: 

5.1. Утвърждава квалификационни характеристики и учебни планове: 

ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ – становища от експертни комисии при Отдел 

„Оценяване и поддържане на качеството“ 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър“, специалност 

„Технологично предприемачество“ в професионално направление 5.3. Комуникационна 

и компютърна техника след придобита образователно-квалификационна степен 

„Бакалавър“/“Магистър“ по специалности от професионално направление 5.2. 

Електротехника, електроника и автоматика, професионално направление 5.3. 

Комуникационна и компютърна техника и професионално направление 3.7. 

Администрация и управление, редовна форма на обучение, срок на обучение – 1 година 

(2 семестъра); 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър“, специалност „Социална 

логистика“ в професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника 

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

специалности от професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и 

автоматика, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, 

професионално направление 3.7. Администрация и управление и професионално 

направление 4.6. Информатика и компютърни науки, редовна форма на обучение, срок 

на обучение – 1 година (2 семестъра); 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър“, специалност „Социална 

логистика“ в професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника 

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

специалности от професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и 

автоматика, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, 

професионално направление 3.7. Администрация и управление и професионално 

направление 4.6. Информатика и компютърни науки, редовна форма на обучение, срок 

на обучение – 1 година (2 семестъра), на английски език; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър“, специалност 

„Регионален мениджмънт и градска икономика“ в професионално направление 5.3. 

Комуникационна и компютърна техника след придобита образователно-

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

направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника и професионално направление 

4.4. Науки за земята, редовна форма на обучение, срок на обучение – 1 година (2 

семестъра); 
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- по образователно-квалификационна степен „Магистър“, специалност 

„Регионален мениджмънт и градска икономика“ в професионално направление 5.3. 

Комуникационна и компютърна техника след придобита образователно-

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

направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника и професионално направление 

4.4. Науки за земята, редовна форма на обучение, срок на обучение – 1 година (2 

семестъра), на английски език; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър“, специалност 

„Мениджмънт и икономика на околната среда“ в професионално направление 5.3. 

Комуникационна и компютърна техника след придобита образователно-

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

направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, професионално 

направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, професионално направление 

4.6. Информатика и компютърни науки и професионално направление 3.7. 

Администрация и управление, редовна форма на обучение, срок на обучение – 1 година 

(2 семестъра); 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър“, специалност 

„Мениджмънт и икономика на околната среда“ в професионално направление 5.3. 

Комуникационна и компютърна техника след придобита образователно-

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

направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, професионално 

направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, професионално направление 

4.6. Информатика и компютърни науки и професионално направление 3.7. 

Администрация и управление, редовна форма на обучение, срок на обучение – 1 година 

(2 семестъра), на английски език; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър“, специалност 

„Корпоративна сигурност“ в професионално направление 5.3. Комуникационна и 

компютърна техника след придобита образователно-квалификационна степен 

„Бакалавър“/“Магистър“ по специалности от професионално направление 5.2. 

Електротехника, електроника и автоматика, професионално направление 5.3. 

Комуникационна и компютърна техника, професионално направление 3.7. 

Администрация и управление и професионално направление 4.6. Информатика и 

компютърни науки, редовна форма на обучение, срок на обучение – 1 година (2 

семестъра); 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър“, специалност 

„Геопространствено разузнаване и анализи“ в професионално направление 5.3. 

Комуникационна и компютърна техника след придобита образователно-

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

направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, професионално 

направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, професионално направление 

4.4. Науки за земята и професионално направление 4.6. Информатика и компютърни 

науки, редовна форма на обучение, срок на обучение – 1 година (2 семестъра); 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър“, специалност 

„Геопространствено разузнаване и анализи“ в професионално направление 5.3. 

Комуникационна и компютърна техника след придобита образователно-

квалификационна степен „Бакалавър“/“Магистър“ по специалности от професионално 
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направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, професионално 

направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, професионално направление 

4.4. Науки за земята и професионално направление 4.6. Информатика и компютърни 

науки, редовна форма на обучение, срок на обучение – 1 година (2 семестъра), на 

английски език; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър“, специалност 

„Аутсорсинг и киберсигурност“ в професионално направление 5.3. Комуникационна и 

компютърна техника след придобита образователно-квалификационна степен 

„Бакалавър“/“Магистър“ по специалности от професионално направление 5.3. 

Комуникационна и компютърна техника и професионално направление 3.7. 

Администрация и управление; редовна форма на обучение, срок на обучение – 1 година 

(2 семестъра); 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър“, специалност 

„Аутсорсинг и киберсигурност“ в професионално направление 5.3. Комуникационна и 

компютърна техника след придобита образователно-квалификационна степен 

„Бакалавър“/“Магистър“ по специалности от професионално направление 5.3. 

Комуникационна и компютърна техника и професионално направление 3.7. 

Администрация и управление; редовна форма на обучение, срок на обучение – 1 година 

(2 семестъра), на английски език. 

ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА 

- за придобиване на допълнителна професионална квалификация „Ресурсен  

учител“ в професионално направление 1.2. Педагогика след придобита образователно-

квалификационна степен „Бакалавър“/“Магистър“ по специалностите „Специална 

педагогика“, „Предучилищна и начална училищна педагогика“, „Предучилищна 

педагогика и чужд език“ и „Начална училищна педагогика и чужд език“, други 

специалности с придобита професионална квалификация „учител“ от професионално 

направление 1.2. Педагогика и от други професионални направления с придобита 

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

1 година (по Национална програма „Мотивирани учители“). 

5.2. Утвърждава проекти за изменение и допълнение на квалификационни 

характеристики и учебни планове: 

 СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ – приети с решение на ФС, Протокол № 

28/20.01.2022 година 

- по образователно-квалификационна степен „Бакалавър“, специалност 

„Финанси“ в професионално направление 3.8. Икономика, редовна форма на обучение, 

срок на обучение – 4 години, считано от учебната 2021/2022 година (по учебния план за 

студентите във втори, трети и четвърти курс); 

- по образователно-квалификационна степен „Бакалавър“, специалност 

„Финанси“ в професионално направление 3.8. Икономика, задочна форма на обучение, 

срок на обучение – 4 години, считано от учебната 2021/2022 година (по учебния план за 

студентите във втори, трети и четвърти курс); 

- по образователно-квалификационна степен „Бакалавър“, специалност 

„Финанси“ в професионално направление 3.8. Икономика, редовна форма на обучение, 

срок на обучение – 4 години, считано от учебната 2021/2022 година (по учебния план за 

студентите в първи курс); 
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- по образователно-квалификационна степен „Бакалавър“, специалност 

„Финанси“ в професионално направление 3.8. Икономика, задочна форма на обучение, 

срок на обучение – 4 години, считано от учебната 2021/2022 година (по учебния план за 

студентите в първи курс). 

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

37/25.01.2022 година 

 - по образователно-квалификационна степен „Магистър”, програма  „Музикално 

възпитание и обучение“ в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението 

по... за завършили образователно-квалификационна степен „Бакалавър” по специалност 

„Педагогика на музикалното изкуство“ в същото професионално направление и по 

специалностите „Изпълнителско изкуство (поп и джаз)“ и „Изпълнителско изкуство 

(народни инструменти или народно пеене)“ в професионално направление 8.3. 

Музикално и танцово изкуство,  редовна  форма на обучение със срок на обучение – 2 

семестъра. 

 5.3. Утвърждава проекта за промяна на наименованието на специалност 

„Моделиране, технологии и мениджмънт в шевната индустрия“ в специалност с 

наименование „Дизайн и технологии за облекло и текстил“ в професионално 

направление 5.1. Машинно инженерство, съответно за квалификационна характеристика 

и учебен план: 

- по образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ на специалност „Дизайн 

и технологии за облекло и текстил“ в професионално направление 5.1. Машинно 

инженерство, редовна форма на обучение, срок на обучение – 4 години; 

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

и технологии за облекло и текстил“ в професионално направление 5.1. Машинно 

инженерство след придобита образователно-квалификационна степен 

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

редовна форма на обучение, срок на обучение – 1 година; 

- по образователно-квалификационна степен „магистър“ на специалност „Дизайн 

и технологии за облекло и текстил“ в професионално направление 5.1. Машинно 

инженерство след придобита образователно-квалификационна степен 

„Бакалавър“/“Магистър“ по специалности в професионално направление различно от 

професионално направление 5.1. Машинно инженерство, редовна форма на обучение, 

срок на обучение – 2 години; 

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

и технологии за облекло и текстил“ в професионално направление 5.1. Машинно 

инженерство след придобита образователно-квалификационна степен „Професионален 

бакалавър“ по специалности в същото професионално направление, редовна форма на 

обучение, срок на обучение – 2 години. 

По шеста точка от дневния ред: 

6.1. Приема Проекта за разпределяне и изразходване на средствата по 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, предоставени на 

Югозападния университет „Неофит Рилски“  за 2022 година  с направените предложния 

за изменение: 



 
 

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ 
Препис-извлечение 

Протокол № 19 / 26.01.2022 година 

 

 

1. Проекти на основните звена за научни изследвания или художественотворческа 

дейност – 24 процента. 

2. Допълнителна финансова подкрепа към текущи научни проекти или проекти за 

художественотворческа дейност, финансирани от национални или международни 

научни организации – 8 процента, за: 

2.1. Абонаменти за достъп до международни бази данни. 

2.2. Поддръжка на патенти и други права на интелектуалната собственост по 

текущи или успешно завършили проекти. 

3. Проекти за частично финансиране на научни или творчески форуми –  13 

процента. 

4. Проекти за провеждане на културни мероприятия – концерти, изложби, 

постановки и др. прояви, свързани с художественотворческата дейност  – 5 процента. 

5. Инфраструктурни проекти за провеждане на качествени и 

конкурентноспособни научни изследвания и художественотворческа дейност – 37 

процента. 

6. Подкрепа на специализирани публикации в реферирани от SCOPUS или Web of 

Science/Knowledge издания – 10 процента. 

7. Издаване на научни трудове (подкрепа за издания на ЮЗУ „Неофит Рилски“, 

които се реферират от SCOPUS, Web of Science/Knowledge, ERIH PLUS) – 3 процента.  

6.2. Основни принципи при разпределението и изразходването на средствата за 

конкурсната сесия през 2022 година: 

1. За проекти на основните звена могат да кандидатстват всички факултети – 

самостоятелно или съвместно, като за финансиране ще бъде класирано само едно 

проектно предложение. 

2. Научните резултати на проектите задължително трябва да бъдат публикувани в 

двете световни бази – SCOPUS и Web of Science и/или заявявани като патенти. 

3. Средства за инфраструктурни проекти се предоставят само за необходимата за 

научни изследвания инфраструктура, т.е. за съоръжения, високоспециализирано 

оборудване, специфична апаратура и др., които предполагат специализирано научно 

обслужване. 

По седма точка от дневния ред: 

7. Приема Проекта на Вътрешноинституционален план за управление на 

дейностите по програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност на 

граждани“. 

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


