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РЕШЕНИЯ: 

По първа точка от дневния ред: 

1. Дава съгласие да бъдат обявени конкурси за заемане на академична длъжност: 

ФАКУЛТЕТ ПО ИЗКУСТВАТА  

- за „главен асистент“ по професионално направление 8.3. Музикално и танцово 

изкуство (Съвременна хореография (Танцов театър и контактна импровизация)) – един; 

- за „доцент“ по професионално направление професионално направление 8.3. 

Музикално и танцово изкуство (Традиционна музика и звукозапис) – един. 

ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

- за „главен асистент“ по професионално направление 1.3. Педагогика на 

обучението по… (Методика на обучението по техника и технологии) – един. 

ФАКУЛТЕТ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ, ЗДРАВНИ ГРИЖИ И СПОРТ“ 

- за „главен асистент“ по професионално направление 7.4. Обществено здраве 

(Кинезитерапия) – един. 

ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА 

- за „доцент“ по професионално направление 1.2. Педагогика (Лингводидактика) 

– един. 

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ 

- за „главен асистент“ по професионално направление 3.1. Социология, 

антропология и науки за културата (Етносоциология) – един; 

- за „главен асистент“ по професионално направление 3.2. Психология 

(Психология на дейността (Спортна психология)) – един; 

 

- за „доцент“ по професионално направление професионално направление 3.1. 

Социология, антропология и науки за културата (Политическа и електорална 

социология) – един; 

- за „доцент“ по професионално направление професионално направление 3.2. 

Психология (Педагогическа и възрастова психология (Психология на развитието на 

възрастните)) – един. 

По втора точка от дневния ред: 

2. Приема Проекта за изменение и допълнение на Правилника за организация на 

работната заплата в ЮЗУ „Неофит Рилски“: 

§ 1. Чл. 11 се допълва така: 

1. Точка 1 се допълва и става: 

„1. (изм. – м.01.2021 г., в сила от 01.01.2021 година, доп. – м.03.2022 г.) за научно-

преподавателските кадри по Приложение № 1 към Правилника.“ 

 Точка 2 се допълва и става: 

„2. (доп. – м.05.2018 г., изм. – м.01.2021 г. , доп. – м.03.2022 г.) на научно-

преподавателския персонал, който изпълнява административните ръководни длъжности 

– заместник-ректор, декан и ръководител катедра, основната работна се определя от 

размера на възнаграждението, определено за съответната академична длъжност плюс 

възнаграждение по Приложение № 3 към Правилника.“ 

 Точка 3 се допълва и става: 
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„3. (изм. – м.01.2021 г., в сила от 01.01.2021 г., доп. – м.03.2022 г.) за работниците 

и служителите с висше образование - в размерите по Приложение № 2 към Правилника 

в зависимост от длъжността, ако висшето образование е условие за заемането й.“ 

§ 2. Чл. 12, ал. 1, т. 1 се изменя така: 

„1. (изм. – м.01.2021 г., изм. – м.03.2022 г.) за научно-преподавателските кадри – 

при пълно и точно изпълнение на норматива за учебна натовареност, изпълнение на 

научноизследователските задачи и други дейности, определени с вътрешните 

правилници на университета;“ 

§ 3. Чл. 19, ал. 2 се изменя и става: 

„(2) (Изм. – м.03.2022 г.) На научно-преподавателските кадри се заплаща 

допълнително възнаграждение за проведени наднормени часове. Това възнаграждение се 

изплаща при изпълнение на нормативната годишна индивидуална заетост и 

изпълнението на задълженията по чл. 49, ал. 3 и 4 от Правиника за устройството и 

дейността.“ 

§ 4. Създава чл. 30 в нова глава на Раздел четвърти с наименование 

„Допълнително възнаграждение за публикационна активност“. 

„Чл. 30. (Нов – м. 03.2022 г.)  (1) На работещите по трудови правоотношения в 

Университета се заплаща допълнително трудово възнаграждение за научни публикации 

в списания, реферирани или индексирани в световните бази данни Web of Sciense или 

Scopus, на които има адреса на Югозападен университет „Неофит Рилски“. 

(2) Допълнителното трудовото възнаграждение се определя със заповед на Ректора 

и в размер по Приложение № 4 към Правилника.“ 

§ 5. Създава Методика по чл. 30, ал. 2 от ПОРЗ за определяне размера на 

допълнително трудово възнаграждение за публикационна активност на работещите по 

трудови правоотношения в ЮЗУ „Неофит Рилски“. 

„М Е Т О Д И К А за определяне размера на допълнително трудово 

възнаграждение за публикационна активност на работещите по трудови правоотношения 

в ЮЗУ „Неофит Рилски“ 

1. На работещите по трудови правоотношения в Университета се заплаща 

допълнително трудово възнаграждение за научни публикации в списания, реферирани 

или индексирани в световните бази данни Web of Sciense или Scopus, на които има 

посочен адрес на Югозападния университет „Неофит Рилски“. 

2. Размерът на допълнителното възнаграждение се определя както следва: 

2.1. за научна публикация в издания от категория Q1 – 5 (пет) минимални работни 

заплати.  

2.2. за научна публикация в издания от категория Q2 – 3,5 (три и половина) 

минимални работни заплати.  

2.3. за научна публикация в издания от категория Q3 -  2 (две) минимални работни 

заплати.  

2.4. за научна публикация в издания от категория Q4 – 1,5 (една и половина) 

минимална работна заплата.  

2.5. за научна публикация в издания Web of Sciense Sitation Index – 0,5 (половин) 

минимална работна заплата.  

3. Допълнителното възнаграждение се определя със заповед на ректора въз основа 

на подадено заявление от автора с приложена публикуваната научна статия. 
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4. Към заявлението по т. 3 се прилага и разпределителен протокол от авторите, 

когато научната публикация е в съавторство.  

5. Оценка на публикационната активност на работещите в Университета се 

извършва два пъти в годината - за 24 май и 1 ноември. 

6. Размерът на допълнителното възнаграждение по т. 2 може да се променя с 

решение на Академичния съвет. 

7. Методиката е разработена в съответствие с Решение № 733 от 21 октомври 2021 

г. на Министерския съвет за одобряване на Национална програма „Стимули за 

публикационна активност в авторитетни международни научни списания и отворения 

достъп до научна информация“.“ 

§ 6. Досегашният чл. 30 става чл. 31. 

§ 7.   Чл. 31 се изменя така: 

1. Ал. 3 се изменя и става: 

„(3) (Доп. – м.09.2015 г., изм. – м.03.2022 г.) Изпълнението на възложения 

норматив за учебна и научноизследователска дейност се удостоверява с обобщени 

индивидуални писмени или електронни отчети на научно-преподавателските кадри. 

Всеки преподавател е длъжен да представя индивидуалния си отчет в срок до 14 дни, 

след приключване на съответния семестър.“ 

Ал. 5 се изменя и става: 

„(5) (Нова, изм. пред. чл. 31, ал. 1 – м.01.2021 г., изм. – м.03.2022 г.) Ръководителят 

на основно структурно звено осъществява контрол за представяне  в отдел „ТРЗ” на отчет 

за изпълнението на възложената аудиторна заетост на членовете на академичния състав 

в ръководеното от него звено, в срок до 20 дни след приключването на  съответния 

семестър на учебната година.“ 

§ 8. Процедурата за определяне на годишната аудиторна заетост по чл. 10, ал. 4 от 

Правилника за организация на работната заплата се изменя така: 

Чл. 3, ал. 1 се редактира и става: 

„(1) (Изм. – м.03.2022 г.) Лицата по чл. 1 попълват и представят годишна 

декларация за обстоятелствата по чл. 10, ал. 4 от Правилника за организация на работната 

заплата към 30 април на всяка календарна година за периода на предходната година.“  

2. Чл. 4, ал. 2 се изменя и става: 

„(2) (Изм. – м.05.2017 г., изм. – м.03.2022 г)  В състава на комисията по ал. 1 се 

включват: заместник-ректор по научноизследователската дейност, началник на Отдел 

"Информационни технологии",  юрисконсулт и специалист ТРЗ.“ 

По трета точка от дневния ред: 

3.1. Утвърждава проекти за изменение и допълнение на квалификационни 

характеристики и учебни планове: 

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

37/21.01.2022 година 

- по образователно-квалификационна степен „Бакалавър“, специалност „Филмово 

и телевизионно операторство“ в професионално направление 8.4. Театрално и филмово 

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

- по образователно-квалификационна степен „Бакалавър“, специалност „Филмова 

и телевизионна режисура“ в професионално направление 8.4. Театрално и филмово 

изкуство, редовна форма на обучение, срок на обучение – 4 години; 
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- по образователно-квалификационна степен „Бакалавър“, специалност „Филмов 

и телевизионен монтаж“ в професионално направление 8.4. Театрално и филмово 

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

- по образователно-квалификационна степен „Магистър“, програма „Филмова и 

телевизионна режисура“ в професионално направление 8.4. Театрално и филмово 

изкуство след придобита образователно-квалификационна степен 

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

редовна форма на обучение, срок на обучение 2 семестъра; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър“, програма „Филмова и 

телевизионна режисура“ в професионално направление 8.4. Театрално и филмово 

изкуство след придобита образователно-квалификационна степен 

„Бакалавър“/“Магистър“ по специалности в други професионални направления, редовна 

форма на обучение, срок на обучение 4 семестъра; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър”  на специалност 

„Филмов и телевизионен монтаж“ в професионално направление 8.4. Театрално и 

филмово изкуство след придобита образователно-квалификационна степен „Бакалавър” 

в същото професионално направление,  редовна форма на обучение, срок на обучение – 

2 семестъра; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър”  на специалност 

„Филмово и телевизионно операторство“ в професионално направление 8.4. Театрално и 

филмово изкуство след придобита образователно-квалификационна степен „Бакалавър” 

в същото професионално направление,  редовна форма на обучение, срок на обучение – 

2 семестъра; 

- за придобиване на образователно-квалификационна степен „Магистър“ на 

програма „Филмов и телевизионен монтаж“ в професионално направление 8.4. 

Театрално и филмово изкуство след придобита образователно-квалификационна степен 

„Бакалавър“/“Магистър“ в друго професионално направление, редовна форма на 

обучение, срок на обучение – 4 семестъра; 

 - по образователно-квалификационна степен „Магистър“ на програма 

„Музикален инструмент или пеене с ръководство на вокални и инструментални 

формации“ в професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство след 

придобита образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по специалностите 

„Изпълнителско изкуство – народни инструменти или пеене“, „Изпълнителско изкуство 

– поп и джаз“, други музикални специалности в същото професионално направление и 

по специалност „Педагогика на музикалното изкуство“ в професионално направление 

1.3. Педагогика на обучението по…, срок на обучение - 2 семестъра, редовна форма на 

обучение. 

3.2. Утвърждава проект за изменение и допълнение на общ учебен план и 

квалификационна характеристика за придобиване на образователната и научна степен 

„Доктор“ по програма „Кинознание, киноизкуство и телевизия“ в професионално 

направление 8.4. Театрално и филмово изкуство. 

По четвърта точка от дневния ред: 

4. Дава съгласие да бъдат обявени конкурси за прием на докторанти за незаетите 

места по професионални направления за учебната 2021-2022 година. 
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По пета точка от дневния ред: 

5.1. Заместник-ректорът по образователните дейности доц. д-р И. Дерижан 

представи въпроси и указания към факултетните ръководства, свързани с организацията 

и управлението на учебния процес през летния семестър на учебната 2021-2022 година. 

5.2. След обсъждане на някои аспекти на последиците, предизвикани от войната 

в Република Украйна, членовете на Академичния съвет приеха: Югозападният 

университет „Неофит Рилски“ изразява готовност да осъществи допълнителен прием на 

граждани на Република Украйна при условия и по ред в съответствие с националното и 

Европейското законодателство, съгласувано с Министерство на образованието и 

науката.   

5.3. Във връзка с постъпили предложения за подпомагане на студентите – 

граждани на Република Украйна, обучаващи се в  ЮЗУ „Неофит Рилски“, приема: 

1. На основание чл. 9 от ПМС № 90 на МС от 26.05.2000 г. за условията и реда за 

предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от 

държавните висши училища и научни организации да бъде предоставена финансова 

помощ в размер на 300 лева за всеки от студентите – граждани на Украйна, обучаващи 

се в Университета.  

2. Предоставя еднократно от бюджета на Студентския съвет финансова помощ в 

размер на 240 лева за всеки от студентите – граждани на Украйна, обучаващи се в 

Университета. 

3. Настанените в студентските общежития студенти, граждани на Република 

Украйна, се освобождават от заплащане на наем и други разходи, свързани с ползване на 

общежитието, за срок до 30.06.2022 година.  

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


