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РЕШЕНИЯ: 

По първа точка от дневния ред: 

1. Утвърждава местата за прием на студенти и докторанти по специалности и 

докторски програми, образователно-квалификационни степени и форми на обучение в 

ЮЗУ „Неофит Рилски“ за учебната 2022-2023 година в  съответствие  с  РМС № 363 от 

01 юни 2022 година за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и 

докторанти във висшите училища и научните организации на Република България през 

учебната 2022–2023 година и направените предложения за промени. Приложение. 

 По втора точка от дневния ред: 

 2.1. Утвърждава квалификационни характеристики и учебни планове: 

  ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ – Становище на Експертна комисия 

- по образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ на специалност 

„Интелигентни бизнес системи и логистика“ в професионално направление 5.3. 

Комуникационна и компютърна техника, редовна форма на обучение, срок на обучение 

– 4 години. 

ФАКУЛТЕТ ПО ИЗКУСТВАТА – Становище на Експертна комисия 

- по образователно-квалификационна степен „магистър“ на програма Културно 

наследство и културен туризъм в професионално направление 3.1. Социология, 

антропология и науки за културата след придобита образователно-квалификационна 

степен „Бакалавър“ в същото професионално направление със срок на обучение 2 

семестъра, дистанционна форма на обучение. 

 2.2. Утвърждава обновени квалификационни характеристики и учебни планове: 

ФАКУЛТЕТ ПО ИЗКУСТВАТА – Становище на Експертна комисия 

- по образователно-квалификационна степен „магистър“ на програма Културно 

наследство и културен туризъм в професионално направление 3.1. Социология, 

антропология и науки за културата след придобита образователно-квалификационна 

степен „Бакалавър“ в същото професионално направление със срок на обучение 2 

семестъра, редовна форма на обучение; 

- по образователно-квалификационна степен „магистър“ на програма Културно 

наследство и културен туризъм в професионално направление 3.1. Социология, 

антропология и науки за културата след придобита образователно-квалификационна 

степен „Бакалавър“ в същото професионално направление със срок на обучение 2 

семестъра, задочна форма на обучение; 

- по образователно-квалификационна степен „магистър“ на програма Културно 

наследство и културен туризъм в професионално направление 3.1. Социология, 

антропология и науки за културата след придобита образователно-квалификационна 

степен „Бакалавър“/“Магистър“ в друго професионално направление със срок на 

обучение 4 семестъра, редовна форма на обучение; 

- по образователно-квалификационна степен „магистър“ на програма Културно 

наследство и културен туризъм в професионално направление 3.1. Социология, 

антропология и науки за културата след придобита образователно-квалификационна 

степен „Бакалавър“/“Магистър“ в друго професионално направление със срок на 

обучение 4 семестъра, задочна форма на обучение. 

 ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ – Становище на Експертна комисия 
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- за придобиване на образователно-квалификационна степен „Магистър“ по 

програма „Философия и психоанализа“ в професионално направление 2.3. Философия за 

завършили образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по специалност 

„Философия“ в професионално направление 2.3. Философия и по специалност 

„Психология“ в професионално направление 3.2. Психология, редовна форма на 

обучение, срок на обучението – 2 семестъра; 

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

програма „Философия и психоанализа“ в професионално направление 2.3. Философия за 

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

специалности в други професионални направления, различни от специалност 

„Философия“ в професионално направление 2.3. Философия и специалност 

„Психология“ в професионално направление 3.2. Психология, редовна форма на 

обучение, срок на обучението – 4 семестъра. 

 2.3. Утвърждава проекти за изменение и допълнение на квалификационни 

характеристики и учебни планове: 

 СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ – приети с решение на ФС, Протокол № 

33/07.06.2022 година 

- по образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ на специалност 

„Счетоводство и контрол“ в професионално направление 3.8. Икономика, редовна форма 

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

- по образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ на специалност 

„Счетоводство и контрол“ в професионално направление 3.8. Икономика, задочна форма 

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

- по образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ на специалност 

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

срок на обучение – 4 години (8 семестъра); 

- по образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ на специалност 

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

срок на обучение – 4 години (8 семестъра). 

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ – приети с решение на ФС, Протокол № 

19/09.05.2022 година 

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

психология“ в професионално направление 3.2. Психология след придобита 

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

същото професионално направление, дистанционна форма на обучение, срок на 

обучение – 2 семестъра. 

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

програма „Философия“ в професионално направление 2.3. Философия за завършили 

образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по специалност „Философия“ в 

професионално направление 2.3. Философия, редовна форма на обучение, срок на 

обучението – 2 семестъра; 

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

програма „Философия“ в професионално направление 2.3. Философия за завършили 

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

други професионални направления, редовна форма на обучение, срок на обучението – 4 

семестъра. 
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ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ – приети с решение на ФС, 

Протокол № 9/25.05.2022 година 

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

и опазване на околната среда“ в професионално направление 4.4. Науки за земята след 

придобита образователно-квалификационна степен „Бакалавър“/“Магистър“  в същото 

професионално направление, по образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ на 

специалностите „Биология“, „Педагогика на обучението география и история“ и 

„Педагогика на обучението по география и биология“, редовна форма на обучение, срок 

на обучение – 2 семестъра; 

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

и опазване на околната среда“ в професионално направление 4.4. Науки за земята 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“, програма 

„Информационни технологии в екологията“ в  професионално направление 4.4. Науки за 

земята след придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“/“магистър“ 

в същото и  в професионално направление 4.2. Химически науки и 4.3. Биологически 

науки, редовна форма на обучение, срок на обучение – 2 семестъра. 

ФАКУЛТЕТ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ, ЗДРАВНИ ГРИЖИ И СПОРТ“ – 

приети с решение на ФС, Протокол № 8/17.05.2022 година  

- по образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ на специалност 

„Медицинска сестра“ в професионално направление 7.5. Здравни грижи, редовна форма 

на обучение, срок на обучение – 4 години; 

- по образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ на специалност 

„Акушерка“ в професионално направление 7.5. Здравни грижи, редовна форма на 

обучение, срок на обучение – 4 години. 

ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ – приети с решение на ФС, Протокол № 

38/01.06.2022 година 

- 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 и по 

специалност „Мода“ от професионално направление 8.2. Изобразително изкуство, 

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 и от специалност „Мода“ от 

професионално направление 8.2. Изобразително изкуство, редовна форма на обучение, 

срок на обучение – 2 години; 
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- 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 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 5.1 Машинно 

инженерство, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и 

автоматика, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, 

професионално направление 5.13 Общо инженерство,  професионално направление 1.3 

Педагогика на обучението по…….. 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 

„Корпоративна сигурност“ в професионално направление 5.3. Комуникационна и 

компютърна техника след придобита образователно-квалификационна степен 

„Бакалавър“/“Магистър“ по специалности от професионално направление 5.1 Машинно 

инженерство, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и 

автоматика, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, 

професионално направление 5.13 Общо инженерство, 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 

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

компютърна техника след придобита образователно-квалификационна степен 

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

Електротехника, електроника и автоматика, професионално направление 5.3. 

Комуникационна и компютърна техник, 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 

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

компютърна техника след придобита образователно-квалификационна степен 

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

Електротехника, електроника и автоматика, професионално направление 5.3. 

Комуникационна и компютърна техник, 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 „Социална 

логистика“ в професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника 

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

специалности от професионално направление 5.1. Машинно инженерство, 

професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, 
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професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, 

професионално направление 5.13 Общо инженерство, 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 5.1. Машинно инженерство, 

професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, 

професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, 

професионално направление 5.13 Общо инженерство, 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 

„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 5.1. Машинно инженерство, професионално направление 5.2. 

Електротехника, електроника и автоматика, професионално направление 5.3. 

Комуникационна и компютърна техника, професионално направление 5.13 Общо 

инженерство, професионално направление 4.4. Науки за земята, 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 5.1. Машинно инженерство, професионално направление 5.2. 

Електротехника, електроника и автоматика, професионално направление 5.3. 

Комуникационна и компютърна техника, професионално направление 5.13 Общо 

инженерство, професионално направление 4.4. Науки за земята, 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 

„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 5.1 Машинно инженерство, професионално направление 5.2. 

Електротехника, електроника и автоматика, професионално направление 5.3. 

Комуникационна и компютърна техника, професионално направление 5.13 Общо 

инженерство, професионално направление 3.7. Администрация и управление и 
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професионално направление 4.4. Науки за земята, редовна форма на обучение, срок на 

обучение – 1 година (2 семестъра); 

- 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 5.1 Машинно инженерство, професионално направление 5.2. 

Електротехника, електроника и автоматика, професионално направление 5.3. 

Комуникационна и компютърна техника, професионално направление 5.13 Общо 

инженерство, професионално направление 3.7. Администрация и управление 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 

„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 5.1 Машинно инженерство, професионално направление 5.2. 

Електротехника, електроника и автоматика, професионално направление 5.3. 

Комуникационна и компютърна техника, професионално направление 5.13 Общо 

инженерство, 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 

направление 5.1 Машинно инженерство, професионално направление 5.2. 

Електротехника, електроника и автоматика, професионално направление 5.3. 

Комуникационна и компютърна техника, професионално направление 5.13 Общо 

инженерство, 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. 

 2.4. Отлага обсъждането на квалификационните характеристики и учебните 

планове по нови магистърски програми с наименование „Web дизайн“ след експертно 

съгласуване с представители на Природо-математическия факултет и Факултета по 

изкуствата. 

 По трета точка от дневния ред: 

 3. Приема Проекта за изменение и допълнение на Правилника за организацията и 

дейността на Центъра за кариерно развитие: 

§ 1. Чл. 2 се изменя и допълва така: 

. Ал. 2, точка 4 се изменя и става: 

„4. (Изм. – м.06.2022 г.) Да създава контакти и взаимодействия с приемащите 

организации (работодателите) за провеждането на практики и стажове в реална 

производствена среда на професионално подготвяните специалисти в образователно-

квалификационните степени „Бакалавър”, „Магистър” и образователната и научна 

степен „Доктор”.“ 
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 Ал. 3, точка 3 се изменя и става: 

„3. (Изм. – м.06.2022 г.) Проектиране и осъществяване на дългосрочна стратегия 

за професионална реализация на студентите в условията на пазарни отношения в 

страната. Съхраняване на база данни на обучаващи се и дипломирани студенти за 

оказване на съдействие на работодатели при подбор на кандидати.“ 

 Ал. 3, точка 4 се изменя и става: 

 „4. (Изм. – м.06.2022 г.) Системна отчетност на дипломираните специалисти в 

различните образователно-квалификационни степени и професионалната им заетост по 

придобитата специалност. Предоставяне на информация на ръководствата на 

факултетите, на Ректорския и Академичния съвет и на Дирекция „Образователни 

дейности” за кадровото развитие на собствените кадри.“ 

§ 2. Чл. 3 се изменя така: 

. Точка 2 се изменя и става: 

„2. (Изм. – м.06.2022 г.) Експерт/и по кариерно развитие с основни функции и 

отговорности по проектирането и реализирането на комплекса от дейности с 

работодателите (програмни, методически, управленски, организационни) за кариерното 

развитие на собствените кадри в образователно-квалификационните степени 

„Бакалавър”, „Магистър” и образователната и научна степен „Доктор”.“ 

 Точка 3 се изменя и става: 

„3. (Изм. – м.06.2022 г.) Технически сътрудник с основни функции и отговорности 

по организацията на студентските стажове и учебните практики в приемащите 

организации, потенциални работодатели на подготвяните специалисти.“ 

 Точка 4 се изменя и става: 

„4. (Изм. – м.06.2022 г.) Доброволни сътрудници, избирани по предложение на 

Студентския съвет, с основни функции по осъществяването на връзката между Центъра 

за кариерно развитие и студентите от факултетите на ЮЗУ „Неофит Рилски”.“ 

§ 3. Чл. 4 се изменя и става: 

. Ал. 3 се изменя и става: 

„(3). (Изм. – м.06.2022 г.) Ръководителят на Центъра за кариерно развитие 

докладва на ресорния заместник-ректора.“ 

 Ал. 4 се изменя и става: 

„(4). (Изм. – м.06.2022 г.) Ръководителят на Центъра за кариерно развитие 

провежда всяка седмица работни заседания с експерта/ите и сътрудниците за планиране 

и отчитане на извършваните дейности.“ 

§ 4. Чл. 5 се изменя и става: 

„Чл. 5. (Изм. – м.06.2022 г.) Експертът/ите по кариерно развитие и сътрудниците 

на центъра осъществяват своята дейност съобразно утвърдените длъжностни 

характеристики.“ 
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§ 5. Чл. 7 се изменя и става: 

„Чл. 7. (Изм. – м.06.2022 г.) В процеса на планиране, организиране и провеждане 

на своите дейности Центърът за кариерно развитие осъществява системни 

взаимодействия на оперативно равнище с основните звена, Дирекция „Образователни 

дейности”, Отдел „Информационни технологии“, Отдел „Оценяване и поддържане на 

качеството”, университетски научни и учебни центрове  и др.“ 

По четвърта точка от дневния ред: 

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

процедура за следакредитационно наблюдение и контрол на професионално 

направление 4.1. Физически науки по образователно-квалификационна степен 

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

По пета точка от дневния ред: 

5. Утвърждава Проект за изменение и допълнение на Общ учебен план за 

придобиване на образователната и научна степен „Доктор“ по програма „Хореография“ 

в професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство. 

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


