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РЕШЕНИЯ: 

По първа точка от дневния ред: 

1.1. Утвърждава консолидирания проекто-бюджет за 2022 година – общо разходи 

в размер на 38 000 хил. лева, включително представителни разходи в размер на 50 хил. 

лева. Приложение. 

1.2. В обема на общия бюджет утвърждава и бюджет по основни звена с 

разпределена субсидия за издръжка на обучението в размер на 75 % от определения с 

ПМС № 408/23.12.2020 година, както следва: 

Факултет по педагогика      1 605 527.00 

Философски факултет                              540 647.00 

Природо-математически факултет      1 553 564.00 

Стопански факултет             573 042.00 

Правно-исторически факултет     1 653 038.00 

Филологически факултет         1 065 110.00 

Факултет по изкуствата      1 839 093.00 

Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“ 1 396 378.00 

Технически факулте т      1 069 755.00 

Представено становище на  Контролния съвет. 

По втора точка от дневния ред: 

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

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ  

- за „главен асистент“ по професионално направление 3.8. Икономика (Икономика 

(Икономика на публичната сфера и човешки капитал)) – един; 

- за „главен асистент“ по професионално направление 3.8. Икономика (Икономика 

(Глобална икономика)) – един; 

- за „доцент“ по професионално направление професионално направление 3.8. 

Икономика (Маркетинг (Дигитални маркетингови комуникации) – един. 

ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

- за „главен асистент“ по професионално направление 3.6. Право (Гражданско и 

семейно право) – един; 

- за „главен асистент“ по професионално направление 3.6. Право (Гражданско 

процесуално право) – един; 

- за „главен асистент“ по професионално направление 3.5. Обществени 

комуникации и информационни науки – един. 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

- за „професор“ по професионално направление 2.1. Филология  (Общо и 

сравнително езикознание (Славянско езикознание)) – един. 

По трета точка от дневния ред: 

3.1. Утвърждава квалификационни характеристики и учебни планове: 

ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА – Становище на експертна комисия  

- по образователно-квалификационна степен „Магистър” на специалност 

„Иновации в училищното физическо възпитание“ в професионално направление 1.3. 

Педагогика на обучението по … след придобита образователно-квалификационна степен 



 
 

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ 
Препис-извлечение 

Протокол № 21 / 30.03.2022 година 

 

 

„Бакалавър”/“Магистър“ в същото професионално направление (физическо възпитание 

и спорт),  редовна форма на обучение, срок на обучение – 2 семестъра; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър” на специалност 

„Иновации в училищното физическо възпитание“ в професионално направление 1.3. 

Педагогика на обучението по … след придобита образователно-квалификационна степен 

„Бакалавър”/“Магистър“ в същото професионално направление (физическо възпитание 

и спорт),  задочна форма на обучение, срок на обучение – 2 семестъра. 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ– Становище на експертна комисия 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър” на програма „Дигитални 

компетентности в чуждоезиковото обучение (английски език, немски език, 

руски/славянски език) – на английски език“ в професионално направление 1.3. 

Педагогика на обучението по … след придобита образователно-квалификационна степен 

„Бакалавър”/“Магистър“ по специалностите Английска/Немска/Руска филология или  

Приложна лингвистика с английски език или/и немски език или/и руски език в 

професионално направление 2.1. Филология и са придобили педагогическа 

правоспособност в поне един от езиците, както и по специалности в 1.3. Педагогика на 

обучението по … (български език и чужд език – английски, немски, руски/славянски 

език) като всички трябва да владеят английски език на ниво С1,  редовна форма на 

обучение, срок на обучение – 2 семестъра; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър” на програма „Дигитална 

култура: език, литература, комуникация“ в професионално направление 2.1. Филология 

за български и чужди граждани, включително българи от диаспората, след придобита 

образователно-квалификационна степен „Бакалавър” (8 семестъра или 240 кредита) или 

образователно-квалификационна степен “Магистър“ по специалности от професионални 

направления 2.1. Филология, 1.3. Педагогика на обучението по …(съответния чужд език, 

български език със съответния чужд език) и 1.2. Педагогика  (с чуждоезиково обучение) 

с успех от дипломата за завършено висше образование не по-нисък от „Добър 4.00“ и 

ниво на владеене на чужд език (английски, немски, руски, френски) поне С1,  редовна 

форма на обучение, срок на обучение – 2 семестъра; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър” на програма „Дигитална 

култура: език, литература, комуникация“ в професионално направление 2.1. Филология 

след придобита образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър“ в 

професионално направление 2.1. Филология или /„Бакалавър” (8 семестъра или 240 

кредита)/“Магистър“ по специалности от различни професионални направления с успех 

от дипломата за завършено висше образование не по-нисък от „Добър 4.00“ и ниво на 

владеене на чужд език (английски, немски, руски, френски) поне В2,  редовна форма на 

обучение, срок на обучение – 4 семестъра. 

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ – Становище на експертна комисия 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър” на програма 

„Обучението по гражданско и интеркултурно образование в средното училище“ в 

професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … след придобита 

образователно-квалификационна степен „Бакалавър” и педагогическа правоспособност  

по специалности от професионални направления 1.3. Педагогика на обучението по …, 

2.2. История и археология, 2.3. Философия, 3.1. Социология, антропология и науки за 

културата и 4.4. Науки за земята,  редовна форма на обучение, срок на обучение – 2 

семестъра. 
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ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ – Становище на експертна 

комисия 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър” на програма 

„Педагогика на обучението по география и история“ в професионално направление 1.3. 

Педагогика на обучението по … след придобита образователно-квалификационна степен 

„Бакалавър”/“Магистър“ и педагогическа правоспособност  по специалности от 

професионални направления 1.3. Педагогика на обучението по …, 2.2. История и 

археология и 4.4. Науки за земята,  редовна форма на обучение, срок на обучение – 2 

семестъра; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър” на програма 

„Педагогика на обучението по география и история“ в професионално направление 1.3. 

Педагогика на обучението по … след придобита образователно-квалификационна степен 

„Бакалавър”/“Магистър“ и педагогическа правоспособност  по специалности от 

професионални направления 1.3. Педагогика на обучението по …, 2.2. История и 

археология и 4.4. Науки за земята,  редовна форма на обучение на английски език, срок 

на обучение – 2 семестъра. 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър” на програма 

„Педагогика на обучението по география и история“ в професионално направление 1.3. 

Педагогика на обучението по … след придобита образователно-квалификационна степен 

„Бакалавър”/“Магистър“ и педагогическа правоспособност  по специалности от 

професионални направления 1.3. Педагогика на обучението по …, 2.2. История и 

археология и 4.4. Науки за земята,  дистанционна форма на обучение, срок на обучение 

– 2 семестъра; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър” на програма 

„Педагогика на обучението по география и история“ в професионално направление 1.3. 

Педагогика на обучението по … след придобита образователно-квалификационна степен 

„Бакалавър”/“Магистър“ и педагогическа правоспособност  по специалности от 

професионални направления 1.3. Педагогика на обучението по …, 2.2. История и 

археология и 4.4. Науки за земята,  дистанционна форма на обучение на английски език, 

срок на обучение – 2 семестъра; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър” на програма 

„Иновативни технологии за възобновяема енергия“ в професионално направление 4.2. 

Химически науки след придобита образователно-квалификационна степен „Бакалавър” 

по специалности от същото професионално направление,  редовна форма на обучение, 

срок на обучение – 1 година (2 семестъра). 

3.2. Приема проекти за изменение и допълнение на квалификационни 

характеристики и учебни планове: 

ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА – приети с решение на ФС, Протокол № 4 

/29.03.2022 година 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър“ на програма 

„Социалнопедагогическа подкрепа и закрила на деца“ в професионално направление 1.2 

Педагогика 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“ на програма 

„Социалнопедагогическа подкрепа и закрила на деца“ в професионално направление 1.2 
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Педагогика след придобита образователно-квалификационна степен 

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

форма на обучение; срок на обучение – 2 семестъра; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър“ на програма 

„Социалнопедагогическа подкрепа и закрила на деца“ в професионално направление 1.2 

Педагогика след придобита образователно-квалификационна степен 

„Бакалавър“/Магистър“ по специалности в друго професионално направление, редовна 

форма на обучение; срок на обучение – 4 семестъра; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър“ на програма 

„Социалнопедагогическа подкрепа и закрила на деца“ в професионално направление 1.2 

Педагогика след придобита образователно-квалификационна степен 

„Бакалавър“/Магистър“ по специалности в друго професионално направление, задочна 

форма на обучение; срок на обучение – 4 семестъра. 

По четвърта точка от дневния ред: 

1. На основание чл. 30, ал. 1, т. 12 от Закона за висшето образование  утвърждава 

Проекта за определяне размера на таксите за кандидатстване и за обучение за 

академичната 2022/2023 година, по професионални направления и специалности, 

образователно-квалификационни степени, образователна и научна степен „Доктор”, 

форми на обучение, включително за обучение на чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 

8 от ЗВО с направените и приети предложения за промени. Приложение. 

2. На основание чл. 30, ал. 1, т. 12 от Закона за висшето образование приема, такси 

в размер, определен с намаление 10 процента  от  размера, утвърден с решение на 

Министерския съвет, да  заплащат студентите, които са: с отличен успех; майки с деца 

до 6-годишна възраст; бащи с деца до 6-годишна възраст, в случаите, когато майката не 

е студент или е починала и/или родителските права са предоставени на бащата;  

полусираци (1 един жив родител) до 26 години; с трайни увреждания с намалена 

работоспособност от 50 до 69 процента. 

По пета точка от дневния ред: 

5. На основание т. 7, Раздел трети от  Правилата за избор на издания за включване  

в издателския план на Университетско издателство „Неофит Рилски“ във връзка с 

предложение на съвета на Природо-математическия факултет, Протокол № 8/30.03.2022 

г., допълва утвърдения Издателски план на ЮЗУ „Неофит Рилски“ за 2022 година със 

следното издание: Сборник с доклади на 51-ата Пролетна конференция на СМБ. 

По шеста точка от дневния ред: 

6. Приема, в качеството на член на Сдружение с нестопанска цел „Клъстер 

възобновяеми енергийни източници“ Югозападният университет „Неофит Рилски“ да се 

представлява в Общото събрание и в други случаи, предвидени с Устава на Сдружението, 

от проф. д-р Петър Миланов. 

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


