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РЕШЕНИЯ: 

По първа точка от дневния ред: 
1. Утвърждава предложените промени в Календарния график за зимния и за 

летния 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. Приложение. 
 По втора точка от дневния ред: 

2.1. Във връзка с утвърдения Проект за изменение на Календарния график за 
учебната 2022/2023 година и на основание чл. 173, ал. 4 от Кодекса на труда, приема 
всички работещи в Университета да ползват платения годишен отпуск едновременно и 
съобразно с Календарния график. 

2.2. На основание чл. 156а от Кодекса на труда във връзка с чл. 30, ал. 2 и ал. 3 от 
Колективния трудов договор, дава съгласие еднократно за 2023 година всички 
служители и работници да ползват допълнително 10 работни дни платен годишен отпуск.  

2.3. Утвърждава следната организация на времето за отпуска на членовете на 
академичния състав, работниците и служителите за 2023 година: 

2.3.1. Платен годишен отпуск за целия персонал в периода: 
- от 03.01.2023 година до 27.01.2023 година 
- от 28.12.2023 година до 29.12.2023 година 
2.3.2. Платен годишен отпуск за членовете на академичния състав в периода от 

20.07.2023 година  до 25.08.2023 година. 
2.3.3. Платен годишен отпуск за работници и служители в периода от 07.08.2023 

година до 25.08.2023 година. 
 По трета точка от дневния ред: 

3.1. Утвърждава квалификационни характеристики и учебни планове, 
разработени съвместно с Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас: 

ФАКУЛТЕТ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ, ЗДРАВНИ ГРИЖИ И СПОРТ“ 
- по образователно-квалификационна степен „Магистър“, специалност 

„Медицински представител“ в професионално направление 7.4. Обществено здраве след 
придобита образователно-квалификационна степен „Бакалавър“/“Магистър“ по 
специалности в професионални направления 7.1. Медицина, 7.4. Обществено здраве и 
7.5. Здравни грижи, редовна форма на обучение, срок на обучение – 1,5 година (3 
семестъра); 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър“, специалност 
„Медицински представител“ в професионално направление 7.4. Обществено здраве след 
придобита образователно-квалификационна степен „Бакалавър“/“Магистър“ по 
специалности в друго професионално направление, редовна форма на обучение, срок на 
обучение – 2 години (4 семестъра). 

3.2. Възлага на декана на Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“, 
при обоснована необходимост, да предложи проект на документация за откриване на 
процедура за повишаване на капацитета в професионално направление 7.4. Обществено 
здраве, в съответствие с критериите на Националната агенция за оценяване и 
акредитация. 
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По четвърта точка от дневния ред: 
4. Приема документацията по утвърдените от НАОА критерии за откриване на 

процедура за програмна акредитация на професионално направление 5.3. 
Комуникационна и компютърна техника по: 

4.1. образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ за специалност 
„Компютърни системи и технологии“ на български и на английски език, редовна и 
задочна форма на обучение; специалност „Информационни и комуникационни 
технологии“ на български и на английски език, редовна и задочна форма на обучение; 
специалност „Интелигентни бизнес системи и логистика“ на български език, редовна 
форма на обучение. 

4.2.1. образователно-квалификационна степен „Магистър“ за специалност 
„Компютърни системи и технологии“ на български и на английски език, редовна форма 
на обучение; специалност „Комуникационна техника и технологии“ на български и на 
английски език, редовна форма на обучение; специалност „Комуникационна техника и 
технологии“ (след придобита образователно-квалификационна степен „Професионален 
бакалавър“) на български език, редовна форма на обучение; специалност „Безжични 
технологии и електромагнитна съвместимост“ на български език, редовна форма на 
обучение; 

4.2.2. образователно-квалификационна степен „Магистър“ за специалности, 
разработени по Проект BG05M2OP001-2.016-0005 „Модернизация на Югозападен 
университет „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград, Национален военен университет "Васил 
Левски" – гр. Велико Търново и Софийски университет "Св. Климент Охридски" – гр. 
София, в професионални направления 5.3 Комуникационна и компютърна техника, 4.4 
Науки за земята и 3.7 Администрация и управление“, финансиран от Оперативна 
програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове: 
специалност „Технологично предприемачество“ - редовна, задочна и дистанционна 
форма на обучение; специалност „Корпоративна сигурност“ - редовна, задочна и 
дистанционна форма на обучение; специалност „Социална логистика“ на български и на 
английски език, редовна, задочна и дистанционна форма на обучение; специалност 
„Аутсорсинг и киберсигурност“  на български и на английски език, редовна, задочна и 
дистанционна форма на обучение; специалност „Мениджмънт и икономика на околната 
среда“ на български и на английски език, редовна, задочна и дистанционна форма на 
обучение; специалност „Регионален мениджмънт и градска икономика“ на български и 
на английски език, редовна, задочна и дистанционна форма на обучение; специалност 
„Геопространствено разузнаване и анализи“ на български и на английски език, редовна, 
задочна и дистанционна форма на обучение. 

По пета точка от дневния ред: 
5. Във връзка с публикуваните резултати от Рейтинговата система на висшите 

училища в България за 2022 година, приема: на следващо заседание на Академичния 
съвет, ръководителите на основни звена, в които са структурирани професионални 
направления и специалности, заемащи последно място в класацията по висши училища, 
да представят мерки за преодоляване на тази тенденция, за подобряване на резултатите 
по показатели/критерии за оценка.  
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По шеста точка от дневния ред 
6. Във връзка с необходимостта Университетът да отговори на изискванията за 

финансиране на висшите училища по Национална програма „Стимулиране на 
публикационната активност в авторитетни международни научни списания и отворения 
достъп до научна информация“, задължава членовете на академичния състав да създадат 
лични научни профили в хранилището на Българския портал за отворена наука, в срок 
до 10 декември 2022 година. 

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


