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РЕШЕНИЯ: 

По първа точка от дневния ред: 

1. Във връзка със Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния 

бюджет на Република България за 2022 г. (ДВ, бр. 52 от 5.7.2022 г.), по мотивиран доклад  

от изпълняващия длъжността „Главен счетоводител“,  приема да бъдат извършени 

корекции по Бюджет 2022 година на ЮЗУ „Неофит Рилски“ в частта на разходите за 

основен ремонт, на разходите за ел. енергия и отопление и в частта на стипендии на 

докторантите. Приложение. 

 По втора точка от дневния ред:  

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

процедура за следакредитационно наблюдение и контрол на професионално 

направление 2.3. Философия по образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ и 

по образователно-квалификационна степен „Магистър“. 

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

процедура за следакредитационно наблюдение и контрол на професионално 

направление 3.4. Социални дейности по образователно-квалификационна степен 

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

 По трета точка от дневния ред: 

 3. Дава съгласие да бъдат обявен конкурс за заемане на академична длъжност: 

ФАКУЛТЕТ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ, ЗДРАВНИ ГРИЖИ И СПОРТ“ 

- за „доцент“ по професионално направление 4.3. Биологически науки 

(Физиология на животните и човека) – един. 

 По четвърта точка от дневния ред: 

 4. Във връзка с Докладна записка с вх. № 70-03-34/21.06.2022 година от Декана на 

Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“ и на основание чл. 8а от 

Постановление № 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, съгласувано със Студентския съвет, приема: стипендии 

за високи спортни постижения в размер на 180 лева да получат студентите по 

специалност „Спорт“ Благой Д. Тодев и Теодор Р. Трифонов, за класирането им на 

световни и европейски шампионати през 2022 година.  

По пета точка от дневния ред: 

5.1. Утвърждава квалификационни характеристики и учебни планове: 

ФАКУЛТЕТ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ, ЗДРАВНИ ГРИЖИ И СПОРТ“ – 

Становище на Експертна комисия 

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

логопедия“ от професионално направление 7.4. Обществено здраве след придобита 

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

„Логопедия“, редовна форма на обучение, на английски език, срок на обучение – 1 

година,; 

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

мениджмънт при гласови и плавностни нарушения на речта“ в професионално 

направление 7.4. Обществено здраве след придобита образователно-квалификационна 

степен „Бакалавър“/“Магистър“ по специалност „Логопедия“, редовна форма на 

обучение, на английски език, срок на обучение – 1 година; 
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- по образователно-квалификационна степен „Магистър“, специалност 

„Логопедия“ в професионално направление 7.4. Обществено здраве след придобита 

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

друго професионално направление, редовна форма на обучение, на английски език, срок 

на обучение – 2 години (4 семестъра). 

5.2. Утвърждава обновени квалификационни характеристики и учебни планове: 

ФАКУЛТЕТ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ, ЗДРАВНИ ГРИЖИ И СПОРТ“ – 

Становище на Експертна комисия 

- по образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ на специалност 

„Логопедия“ в професионално направление 7.4. Обществено здраве, редовна форма на 

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

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

логопедия“ от професионално направление 7.4. Обществено здраве след придобита 

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

„Логопедия“, редовна форма на обучение, срок на обучение – 1 година; 

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

мениджмънт при гласови и плавностни нарушения на речта“ в професионално 

направление 7.4. Обществено здраве след придобита образователно-квалификационна 

степен „Бакалавър“/“Магистър“ по специалност „Логопедия“, редовна форма на 

обучение, срок на обучение – 1 година; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър“, специалност 

„Логопедия“ в професионално направление 7.4. Обществено здраве след придобита 

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

друго професионално направление, редовна форма на обучение, със срок на обучение – 

2 години (4 семестъра). 

5.3. Утвърждава проекти за изменение и допълнение на квалификационни 

характеристики и учебни планове: 

 ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ – приети с решение на ФС, Протокол № 

39/22.06.2022 година 

- по образователно-квалификационна степен „Бакалавър“, специалност 

„Компютърни системи и технологии“ в професионално направление 5.3. 

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

– 4 години; 

 - по образователно-квалификационна степен „Бакалавър“, специалност 

„Компютърни системи и технологии“, редовна форма на обучение, срок на обучение – 4 

години, на английски език; 

- по образователно-квалификационна степен „Бакалавър“, специалност 

„Компютърни системи и технологии“ в професионално направление 5.3. 

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

– 4 години; 

- по образователно-квалификационна степен „Бакалавър“, специалност 

„Информационни и комуникационни технологии“ в професионално направление 5.3. 

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

– 4 години; 
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 - по образователно-квалификационна степен „Бакалавър“, специалност 

„Информационни и комуникационни технологии“, редовна форма на обучение, срок на 

обучение – 4 години, на английски език; 

- по образователно-квалификационна степен „Бакалавър“, специалност 

„Информационни и комуникационни технологии“ в професионално направление 5.3. 

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

– 4 години; 

- по образователно-квалификационна степен „Бакалавър“, специалност 

„Приложни електронни системи“ в професионално направление 5.2. Електротехника, 

електроника и автоматика, редовна форма на обучение, срок на обучение – 4 години. 

 - по образователно-квалификационна степен „Магистър“ на специалност 

„Компютърни системи и технологии“ в професионално направление 5.3. 

Комуникационна и компютърна техника след придобита образователно-

квалификационна степен „Бакалавър“/“Магистър“ по специалности от област на 

висшето образование 5. Технически науки и от професионални направления 4.6. 

Информатика и компютърни науки и 4.5. Математика, редовна форма на обучение, срок 

на обучение – 1 година; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър“ на специалност 

„Компютърни системи и технологии“ в професионално направление 5.3. 

Комуникационна и компютърна техника след придобита образователно-

квалификационна степен „Бакалавър“/“Магистър“ по специалности от област на 

висшето образование 5. Технически науки и от професионални направления 4.6. 

Информатика и компютърни науки и 4.5. Математика, редовна форма на обучение на 

английски език, срок на обучение – 1 година; 

 - по образователно-квалификационна степен „Магистър“ на специалност 

„Компютърни системи и технологии“ в професионално направление 5.3. 

Комуникационна и компютърна техника след придобита образователно-

квалификационна степен „Бакалавър“/“Магистър“ по специалности, различни от  

специалности от област на висшето образование 5. Технически науки и от 

професионални направления 4.6. Информатика и компютърни науки и 4.5. Математика, 

редовна форма на обучение, срок на обучение – 2 години; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър“ на специалност 

„Компютърни системи и технологии“ в професионално направление 5.3. 

Комуникационна и компютърна техника след придобита образователно-

квалификационна степен „Бакалавър“/“Магистър“ по специалности, различни от  

специалности от област на висшето образование 5. Технически науки и от 

професионални направления 4.6. Информатика и компютърни науки и 4.5. Математика, 

редовна форма на обучение на английски език, срок на обучение – 2 години; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър“ на специалност 

„Комуникационна техника и технологии“ в професионално направление 5.3. 

Комуникационна и компютърна техника след придобита образователно-

квалификационна степен „Бакалавър“/“Магистър“ по специалности от област на 

висшето образование 5. Технически науки и от професионални направления 4.6. 

Информатика и компютърни науки и 4.5. Математика, редовна форма на обучение, срок 

на обучение – 1 година; 
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- по образователно-квалификационна степен „Магистър“ на специалност 

„Комуникационна техника и технологии“ в професионално направление 5.3. 

Комуникационна и компютърна техника след придобита образователно-

квалификационна степен „Бакалавър“/“Магистър“ по специалности от област на 

висшето образование 5. Технически науки и от професионални направления 4.6. 

Информатика и компютърни науки и 4.5. Математика, редовна форма на обучение на 

английски език, срок на обучение – 1 година; 

- по образователно-квалификационна степен „магистър“ на специалност 

„Комуникационна техника и технологии“ в професионално направление 5.3. 

Комуникационна и компютърна техника след придобита образователно-

квалификационна степен „Бакалавър“/“Магистър“ по специалности, различни от  

специалности от област на висшето образование 5. Технически науки и от 

професионални направления 4.6. Информатика и компютърни науки и 4.5. Математика, 

редовна форма на обучение, срок на обучение – 2 години; 

- по образователно-квалификационна степен „магистър“ на специалност 

„Комуникационна техника и технологии“ в професионално направление 5.3. 

Комуникационна и компютърна техника след придобита образователно-

квалификационна степен „Бакалавър“/“Магистър“ по специалности, различни от  

специалности от област на висшето образование 5. Технически науки и от 

професионални направления 4.6. Информатика и компютърни науки и 4.5. Математика, 

редовна форма на обучение на английски език, срок на обучение – 2 години; 

 - по образователно-квалификационна степен „Магистър“, специалност 

„Комуникационна техника и технологии“ в професионално направление 5.3. 

Комуникационна и компютърна техника след придобита образователно-

квалификационна степен „Професионален бакалавър“ по специалности в същото 

професионално направление, редовна форма на обучение, срок на обучение – 2 години. 

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ – приети, с решение на ФС, Протокол № 

21/05.07.2022 година 

- по образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ на специалност 

„Социология“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за 

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

- по образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ на специалност 

„Социология“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за 

културата, задочна форма на обучение, срок на обучение – 4 години. 

По шеста точка от дневния ред: 

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

придобиване на образователната и научна степен „Доктор“ по програма 

„Кинезитерапия“ в професионално направление 7.4. Обществено здраве. 

По седма точка от дневния ред: 

7.1. Във връзка с Решение № 206 от 07.04.2022 година на Министерския съвет за 

одобряване на Национална програма „Млади учени и постдокторанти-2“ и включването 

на ЮЗУ „Неофит Рилски“ в списъка на организациите бенефициенти се открива 

процедура за определяне на участниците и приема: 

1. Получените средства за първия етап на програмата се разпределят между 

основните звена в Университета въз основа на процентното съотношение между броя на 

научноизследователския състав във факултета и отчетената научна продукция, отразена 
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в базите данни Web of Science и Scopus. Средствата се разпределят в съотношение 50 на 

сто за одобрените участници в конкурса за млади учени и 50 на сто за одобрените 

участници в конкурса за постдокторанти. 

2. Сформираната от ректора комисия, съгласно регламента на Национална 

програма „Млади учени и постдокторанти-2“ с председател заместник-ректора по 

научноизследователската дейност и докторантското развитие проф. д-р Иванка 

Станкова, да разработи механизъм и правила за провеждане на конкурсния  подбор на 

кандидатите и не по-късно от 03 август 2022 година да обяви конкурса по двата модула 

– „Млади учени“ и „Постдокторанти“, и да публикува обявите за кандидатстване на 

сайта на Университета, а за модул  „Постдокторанти“ и на електронния портал Euraxess. 

7.2. На основание чл. 3, ал. 2 от Постановление № 226 от 12 юли 2021 г. за 

приемане на показатели за определяне на изследователските висши училища и 

условията и реда за актуализиране на списъка на изследователските висши училища  

във връзка с писмо № 9104-43 от 01.07.2022 година на министъра на образованието и 

науката, дава съгласие Югозападният университет „Неофит Рилски“ да подаде искане за 

включване в Списъка на изследователските висши училища по смисъла на чл. 17а от 

Закона за висшето образование. 

7.3. Утвърждава предложената промяна в Календарния график за зимния семестър 

на академичната 2022-2023 година. Възлага на Дирекция „Образователни дейности“ да 

координира и синхронизира учебните разписи в основните звена по специалности, 

форми на обучение и курсове на обучение, в съответствие с решението за изменение на 

датата за откриване на учебна година:  

- за редовна форма на обучение – 12.09.2022 година; 

- за задочна форма на обучение – 22.08.2022 година. 

7.4. Изслуша Доклада на председателя на Контролния съвет относно осъществен 

контрол върху процедури по атестиране на членове на академичния състав в 

Югозападния университет „Неофит Рилски“. 

7.5. По повод и за отбелязване на 230 години от рождението на големия български 

просветител, църковен деец, художник, писател, преводач и патрон на нашия 

университет – Неофит Рилски, приема Югозападният университет да инициира научни, 

издателски и популяризаторски прояви.   

Възлага на декана на Правно-историческия факултет да изготви и предложи за 

утвърждаване от Академичния съвет проект на програма за събитията и проявите за 

отбелязване на годишнината. 

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


