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РЕШЕНИЯ: 

По първа точка от дневния ред: 

1.1. Приема Годишния доклад за състоянието на ЮЗУ „Неофит Рилски“ за 

периода 2021 – 2022 година с направените допълнения. 

1.2. Приема Общото събрание на Югозападния университет „Неофит Рилски“ да 

се свика на 21 декември 2022 година. 

По втора точка от дневния ред: 

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

дейности: 

§ 1. Член 11, ал. 6 се изменя така: 

„/5/ (Нова – м. 09.2021 г., изм. – м.12.2022 г.) В случай, че се налагат промени 

повече от 33 на сто от учебните дисциплини и съответния хорариум, се изготвя нов 

учебен план в съответствие с изискванията на ал. 6 и влизат в сила за новоприети 

студенти.“ 

§ 2. Член 12, ал. 3 се изменя така: 

„/3/ (Изм. – м.09.2021 г., изм. – м.12.2022 г.) Минималният хорариум за студенти, 

обучаващи се по реда и условията на чл. 65 не може да бъде по-малък от 50 на сто от 

общия хорариум.“ 

§ 3. Член 14, ал. 2 се изменя така: 

„/2/ (Нова ал. – м. 04.2011 г., изм. – м. 09.2021 г., изм. – м.12.2022 г.) В случай че 

промените по предходната алинея засягат повече от 33 на сто от учебните дисциплини и 

съответния хорариум, се изготвя нов учебен план в съответствие с изискванията на чл. 

11. ал. 6.“ 

§ 4. Създава нов член 17а: 

„Чл. 17а. (Нов – м.12.2022 г.) Обучение по съвместни програми с други висши 

училища се осъществява по одобрени от двете висши училища учебни планове и след 

сключено споразумение за извършване на съвместно обучение на студенти по 

специалности от нерегулираните професии в съотвествие с чл. 42а от Закона за висшето 

образование.“ 

§ 5. Член 20 се допълва така: 

1. Алинея 5 се допълва и става: 

„/5/ (Предишна ал. 3 – м. 09. 2013 г.; предишна ал.4, изм. – м. 09. 2016 г., доп. – 

м.09.2021 г., доп. – м.12.2022 г.) Признаването и приравняването на учебни дисциплини 

се извършва с решение на експертна комисия от основното звено, назначена от 

ръководителя на основното звено, при условията на Процедурата за признаване на 

завършени периоди на обучение в български  висши училища или завършени етапи след 

придобита четвърта степен на професионална квалификация и Процедура за разглеждане 

на документи по признаване на придобито висше образование по образователно-

квалификационните степени „Бакалавър“ и „Магистър“ и на периоди на обучение в 

чуждестранни висши училища.“ 

2. Създава нова алинея 6: 

„/6/ (Нова – м. 12.2022 г.) За продължаване на обучението по специалност от 

регулирана професия може да се признават завършени периоди на обучение и присъдени 
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кредити само от проведено обучение по същата специалност от регулирана професия и 

в същата степен на висше образование.“ 

§ 6. Член 24, ал. 3 се изменя така: 

„/3/ (Изм. – м. 09.2016 г., изм. – м.12.2022 г.) Утвърденият от ръководителя на 

основното звено седмичен разпис за учебния процес по ал. 1 и ал. 2 се представя в 

Дирекция „Образователни дейности“.“ 

§ 7. Член 27 се изменя и допълва така: 

1. Алинея 3 се отменя: 

„/3/ (Изм. – 09. 2016 г., изм. – м.09.2021 г., отм. – м.12.2022 г.).“ 

2. Алинея 4 се изменя и допълва така: 

„/4/ (Отм. – м. 09.2016 г., нова – м. 09.2021 г., изм. и доп. – м.12.2022 г.) Броят на 

студентите, обучаващи се по специалности от регулираните професии от професионални 

направления 7.4. Обществено здраве и 7.5. Здравни грижи, за практически упражнения и 

за клинични практики не може да бъде по-малко от 5 студенти и не повече от 10 

студенти.“ 

§ 8. Член 29 се изменя и допълва така: 

1. Алинея 2 се отменя: 

„/2/ (Изм. – м. 09.2016 г., изм. и доп. – м.09.2021 г., отм. – м.12.2022 г.)  

2. Алинея 4 се допълва така: 

„/4/ (Отм. – м. 09.2016 г., нова – м.09.2021 г., доп. – м.12.2022 г.) В случаите, 

когато дадена избираема дисциплина е избрана от 1-4 студенти, тя се изучава по 

индивидуална програма, чрез консултации, осъществени в приемното време за 

консултации или в електронна среда.“ 

§ 9. Член 32, ал. 4 се изменя и допълва така: 

„/4/ (Нова – м. 09.2021 г., доп. – м.12.2022 г.) Изборът на факултативна 

дисциплина е по желание на студента и се осъществява един месец преди началото на 

семестъра в съответствие с Инструкция за организацията на обучението по факултативни 

учебни дисциплини.“ 

§ 10. В член 33 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Алинея 1 се изменя и допълва така: 

„/1/ (Доп. – м. 09.2016 г., изм. – м. 09.2021 г., изм. и доп. – м.12.2022 г.) Учебните 

занятия за всяка специалност се провеждат по разпис, изготвен в съответствие с работна 

инструкция за разработване на учебния разпис на Университетската система за 

осигуряване и оценяване качеството на образованието. Учебният разпис се публикува на 

сайта на университета не по-късно от десет дни преди началото на семестъра.“ 

2. Създава нова алинея 2: 

„/2/ (Нова – м.12.2022 г.) Учебните занятия за обучение по съвместни програми с 

друго висше училище, при които университетът е координиращо висше училище,  се 

провеждат по разпис, изготвен и от двете висши училища при спазване на работната 

инструкция.“ 

3. Предишната алинея 2 става алинея 3 и се изменя: 

„/3/ (Изм. – м. 09.2016 г., предишна ал. 2, изм. – м.12.2022 г.) Учебният разпис се 

утвърждава от ръководителя на основното звено не по-късно от десет дни преди началото 

на семестъра и е задължителен за преподавателите и студентите.“ 

4. Предишната алинея 3 става алинея 5 и се изменя: 
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„/5/ (Изм. – м. 09.2016 г., предишна ал. 2, изм. – м.12.2022 г.) Промяна в учебния 

разпис се допуска по изключение с писмено разрешение на ръководителя на основното 

звено и се отразява в разписа.“ 

5. Предишната алинея 5 става алинея 6. 

6. Предишната алинея 6 става алинея 7. 

§ 11. Член 43, ал. 1 се изменя така: 

„Чл. 43. /1/ (Изм. – м.12.2022 г.) При провеждане на професионално-практическо 

обучение се спазват изискванията на Общоуниверситетска процедура за организиране и 

провеждане на професионално практическо обучение на студентите от Югозападния 

университет „Неофит Рилски“.“ 

§ 12. Член 51, ал. 1 се изменя и допълва така: 

„Чл. 51. /1/ (Изм. – м. 09.2016 г., изм. и доп. – м.12.2022 г.) Университетът издава 

диплома за висше образование, свидетелство за професионална квалификация и други 

основни документи на български език, както и европейско дипломно приложение на 

английски език, съгласно изискванията на Закона за висше образование и Наредбата за 

държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от 

висшите училища. Когато университетът е координиращо висше училище за обучение 

по съвместни програми, изготвя и издава диплома за висше образование, европейско 

дипломно приложение и другите основни документи по реда на сключеното 

споразумение между висшите училища.   

§ 13. Член 55, ал. 2 се отменя. 

§ 14. В член 61, алинея 10 се изменя и става: 

„/10/ (изм. – м. 11.2022 г., изм. - м.12.2022 г.) Студентът може да отправи 

заявление за отменяне на решението за прекъсване, ако не е изминал повече от един 

месец от началото на учебната година/семестъра и е посещавал учебните занятия – за 

редовна форма на обучение; за задочна форма на обучение – до крайния срок за подаване 

на данните към Регистъра на всички действащи, прекъснали и завършили студенти и 

докторанти.“ 

§ 15. В член 61б, ал. 8 се правят следните изменения и допълнения: 

„/8/ (Изм. – м.12.2022 г.) Ако са изминали повече от четири години от 

отстраняването, лице може да възстанови студентски права по действащият в момента 

учебен план при условията на действащия в годината на възстановяване Правилник за 

приемане на студенти. Документи за възстановяване на студентски права по този ред се 

подават в срок до три седмици преди началото на учебната година.“ 

§ 16. В член 65 създава нова алинея 7: 

„/7/ (Нова – м.12.2022 г.) Не се допуска обучение в съкратени срокове по 

специалности от регулирани професии, освен ако това е предвидено изрично в 

държавните изисквания за придобиване на висше образование по съответната 

специалност от регулирана професия.“ 

§ 17. Член 71 се изменя така: 

1. Ал. 2, т. 4, б. „в“ се изменя и става: 

„в)  (изм. – м.12.2022 г.) подготвя и внася необходимите данни за поддържания от 

Министерството на образованието и науката Регистър на всички действащи, прекъснали 

и завършили студенти и докторанти.“  

2. Ал. 2, т. 5 се изменя и става: 
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„5. (Нова – 2021 г., изм. – м.12.2022 г.) Организира и подготвя данни за Регистъра 

на всички действащи, прекъснали и завършили студенти и докторанти.“ 

3. Ал. 3, т. 3 и т. 4 се изменят и стават: 

„3. (Изм. – м.12.2022 г.) Подава данни за студентите към Регистъра на всички 

действащи, прекъснали и завършили студенти и докторанти.“ 

„4. (Изм. – м.12.2022 г.) Администрира съвместно с отдел „Информационни 

технологии, “системата за „Лекционни и изпитни графици“.“   

§ 18. Член 73, ал. 1, т. 10 се изменя така: 

„10. Администрира системата за „Лекционни и изпитни графици“ като осигурява 

права на достъп на останалите потребители на системата и промяна на вече създадени 

профили.“ 

По трета точка от дневния ред: 

3.1. Приема Проекта за изменение и допълнение на Правилника за приемане на 

студенти в ЮЗУ „Неофит Рилски“ за учебната 2023/2024 година с направените 

предложения за изменение и допълнение. 

3.2. Утвърждава Проекта на Кандидат-студентски справочник за 2023 година. 

Възлага на Дирекция „Образователни дейности“ да отрази направените предложения за 

изменение и допълване. 

По четвърта точка от дневния ред: 

4. Дава съгласие да бъдат обявени следните конкурси за заемане на академични 

длъжности: 

ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ  

- за „професор“ по професионално направление 2.2. История и археология 

(История на България (История на българския народ XV – XIX век)) – един; 

- за „доцент“ по професионално направление 3.6. Право, научна специалност  

„Криминалистика“ – един; 

ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА 

- за „доцент“ по професионално направление 1.2. Педагогика (Методика на 

обучението по математика в началните класове – диаграми и моделиране) – един; 

- за „доцент“ по професионално направление 1.2. Педагогика (Методика на 

обучението по български език и литература в началните класове – творчество в 

литературното обучение)  – един; 

По пета точка от дневния ред: 

5. Приема Проекта за изменение и допълнение на Правилата за приемане на 

студенти в ЮЗУ „Неофит Рилски“ за придобиване на образователно-квалификационна 

степен „Магистър“: 

§ 1. Член 2, ал. 2, т. 1 се изменя така: 

„1. (Изм. – м.12.2022 г.) Броят на местата за обучение, субсидирано от държавата 

и броят на местата по чл. 9, ал. 3, т. 6, б. „б“ от ЗВО, се утвърждава от Министерския 

съвет.“ 

§ 2. Член 6, ал. 4 се изменя така: 

„(4) (Изм. – м.06.2012 г., предишна ал. 3 – м.09.2012 г., изм. – м.12.2022 г.) 

Студентите, приети за обучение срещу заплащане, внасят семестриална такса, утвърдена 

от ректора.“ 

§ 3. В член 8 създава нова алинея  3: 
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„(3) (Нова – м.12.2022 г.) Лица, придобили образователно-квалификационна 

степен в чуждестранно висше училище, могат да кандидатстват за обучение в 

магистърската степен, след като са преминали процедура по признаване на 

образованието от ЮЗУ „Неофит Рилски“.“ 

§ 4. Член 9, ал. 1 се изменя така: 

„(1) (Изм. – м.06.2012 г., доп. – м.12.2022 г.) Чуждестранни граждани могат да 

кандидатстват:  

   - в  изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен, научен и 

културен обмен;  

- съгласно актове на Министерския съвет;  

- при условията на чл. 95, ал. 8 и 10 от Закона за висше образование.“ 

§ 5. Член 10 се изменя и допълва така: 

1. Алинея 3, т. 4 се изменя и става: 

„4. (Изм. – м.12.2022 г.) Квитанция за платена такса за явяване на конкурсен 

изпит, определена с решение на Министерския съвет.“ 

2. Алинея 4 се изменя така: 

„(4) (Изм. – м.06.2012 г., изм. – м.12.2022 г.) От такса за кандидатстване се 

освобождават: лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на 

сто; военноинвалиди и военнопострадали, кръгли сираци (до 26-годишна възраст) и 

лица, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила 

по реда на Закона за закрила на детето - настаняване в приемно семейство, социална 

услуга от резидентен тип или специализирана институция, студенти и докторанти, 

приети при условия и по ред, определени в акт на Министерския съвет, в случай че в този 

акт е предвидено такова освобождаване, студенти, обучаващи се в професионални 

направления и защитени специалности с най-висок очакван бъдещ недостиг на пазара на 

труда, по списък, приет от Министерския съвет по предложение на министъра на 

образованието и науката.“ 

3. Създава нова алинея 6: 

„(6) (Нова – м.12.2022 г.) Документ за владеене на български език или чужд език 

ниво В2 по Европейската езикова рамка.“ 

§ 5. Член 17 се изменя и допълва така: 

1. В ал. 1 създава нова точка 6: 

„6. (Нова – м.12.2022 г.) Копие на диплома за средно образование.“ 

2. Алинея 2 се изменя и става: 

„(2) Изм. – 06.2012 г., изм. – м. 12.2022 г.) Студентите, приети за обучение срещу 

заплащане по образователно-квалификационната степен „магистър“ при условията на 

чл. 21, ал. 3  и чл. 9, ал. 3, т. 6, б. „б“ от ЗВО и на тези правила, подписват при записването 

си договор с висшето училище.“ 

3. Създава нова алинея 3: 

„(3) (Нова – м.12.2022 г.) В случай, че студентът се откаже от обучение по 

образователно-квалификационна степен „Магистър“ се прилага разпоредбата на чл. 55 

от Правилника за образователните дейности.“ 

§ 6. Член 18, ал. 1 се изменя така: 

„(1) (Изм. – м.06.2012 г., изм. - м.12.2022 г.)  Всеки студент може да се обучава по 

една или повече магистърски програми  и декларира поредността й в съответния учебен 
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отдел за представяне на информация в Регистъра на всички действащи, прекъснали и 

завършили студенти и докторанти.“ 

По шеста точка от дневния ред: 

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

работната заплата в ЮЗУ „Неофит Рилски“: 

§ 1. Чл. 10 се допълва така: 

 Създава нова алинея 7: 

„(7) (Нова – м.12.2022 г.). Когато броят на студентите по дадена учебна 

дисциплина е по-малък от 10, хорариумът на лекциите и семинарните упражнения се 

редуцира с 10 на сто за всеки студент в групата. Редукцията на хорариума не може да 

бъде повече от 50 на сто.“ 

 Досегашната ал. 7 става ал. 8. 

 Досегашната ал. 8 става ал. 9. 

 Досегашната ал. 9 става ал. 10. 

 Досегашната ал. 10 става ал. 11. 

 Досегашната ал. 11 става ал. 12. 

 Досегашната ал. 12 става ал. 13. 

По  седма точка от дневния ред: 

7.1. Утвърждава квалификационни характеристики и учебни планове: 

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ – Становище на Експертна комисия 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър“ на специалност 

„Управление на устойчивия туризъм“ в професионално направление 3.9. Туризъм 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 специалност 

„Управление на устойчивия туризъм“ в професионално направление 3.9. Туризъм след 

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

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

на обучение – 2 семестъра, на английски език; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър“ на специалност 

„Управление на устойчивия туризъм“ в професионално направление 3.9. Туризъм 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 специалност 

„Управление на устойчивия туризъм“ в професионално направление 3.9. Туризъм след 

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

специалности в същото професионално направление, задочна форма на обучение, срок 

на обучение – 2 семестъра, на английски език. 

ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

- по образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ на специалност 

„Информатика“ в професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, 

редовна форма на обучение, срок на обучение – 4 години, на английски език; 

- по образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ на специалност 

„Информационни системи и технологии“ в професионално направление 4.6. 
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Информатика и компютърни науки, редовна форма на обучение, срок на обучение – 4 

години, на английски език; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър“ на специалност 

„Информатика“ в професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки 

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

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

на обучение – 1 година (2 семестъра), на английски език; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър“ на специалност 

„Информатика“ в професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки 

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

специалности от други професионални направления, редовна форма на обучение, срок 

на обучение – 2 години (4 семестъра), на английски език; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър“ на специалност 

„Информационни системи и технологии“ в професионално направление 4.6. 

Информатика и компютърни науки след придобита образователно-квалификационна 

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

редовна форма на обучение, срок на обучение – 1 година (2 семестъра), на английски 

език; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър“ на специалност 

„Информационни системи и технологии“ в професионално направление 4.6. 

Информатика и компютърни науки след придобита образователно-квалификационна 

степен „Бакалавър“/“Магистър“ по специалности от други професионални направления, 

редовна форма на обучение, срок на обучение – 2 години (4 семестъра), на английски 

език. 

7.2. Утвърждава проекти за изменение и допълнение на квалификационни 

характеристики и учебни планове: 

ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ – приети с решение на ФС, 

Протокол № 1/28.09.2022 година 

- за придобиване на допълнителна квалификация „Учител по информатика и 

информационни технологии“ едновременно с обучението или след придобита 

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

професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки и по специалност 

„Математика“ от професионално направление 4.5. Математика, специалност 

„Компютърни системи и технологии“ и специалност „Информационни и 

комуникационни технологии“ от професионално направление 5.3. Комуникационна и 

компютърна техника, задочна форма на обучение, срок на обучение – 2 (два) семестъра; 

- за придобиване на допълнителна квалификация „Учител по информатика и 

информационни технологии“ след придобита образователно-квалификационна степен 

„Бакалавър“/“Магистър“ по специалност „Физика“ от професионално направление 4.1. 

Физически науки, специалност „Физика и математика“ от професионално направление 

1.3. Педагогика на обучението по ..., специалност „Химия“ от професионално 

направление 4.2. Химически науки, по специалности с професионална квалификация 

„Инженер“ (с изключение на специалност „Компютърни системи и технологии“ и 

специалност „Информационни и комуникационни технологии“ от професионално 

направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника) и по специалности от 
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професионално направление 3.8 Икономика, задочна форма на обучение, срок на 

обучение – 3 (три) семестъра. 

По осма точка от дневния ред: 

8. Председателят на Контролния съвет представи доклад относно констатациите 

за осъществен контрол върху процедури по възлагане на лекционни курсове на 

нехабилитирани преподаватели. 

По девета точка от дневния ред: 

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

процедура за следакредитационно наблюдение и контрол на професионално 

направление 8.2. Изобразително изкуство от област на висше образование 8. Изкуства по 

образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ и по образователно-

квалификационна степен „Магистър“. 

По десета точка от дневния ред: 

10. Приема Проекта за допълнение на  Допълнителните изисквания за заемане на 

академични длъжности за всички области на висше образование в част „Забележки“ по 

чл. 1, ал. 2 и ал. 3 на Вътрешните правила за развитие на академичния състав в ЮЗУ 

„Неофит Рилски“: 

„2. (Доп. – м.12.2022 г.) Монографичният труд е необходимо задължително да 

съдържа минимум 80% авторски изследвания. Тези изследвания на автора трябва да 

бъдат цитирани в монографичния труд и отразени в библиографията към монографията. 

Монографичният труд и публикуваната книга на базата на защитен 

дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор" или за 

присъждане на научна степен "доктор на науките" трябва задължително да бъдат 

обсъдени на съвет на основното звено и да бъдат проверени с програма за плагиатство 

(Turnitin). 

Монографичният труд трябва да бъде рецензиран от 2 (двама) рецензенти. 

Единият да бъде външен за университета и определен от Издателския съвет на 

Университетско издателството „Неофит Рилски“. Рецензентите е необходимо да бъдат 

верифицирани в НАЦИД в списъка с хабилитирани лица с наукометрични показатели.“ 

По единадесета точка от дневния ред: 

11.1. Във връзка с решение по точка 5 от заседанието на Академичния съвет, 

Протокол № 27/ 16.11.2022 г. относно публикуваните резултати от Рейтинговата система 

на висшите училища в България за 2022 година, удължава срока до м. февруари 2023 

година и възлага ръководителите на основни звена, в което са структурирани 

професионални направления и специалности, заемащи последно място в класацията по 

висши училища, да представят мерки/планове с конкретни действия, срокове и 

отговорници, за подобряване на резултатите по показатели/критерии за оценка. 

11.2. Одобрява предложението на Комисията по процедурата за изпълнение на 

Национална програма „Млади учени и постдокторанти-2“ относно изменение на подбора 

на кандидатите в частта на модул „Млади учени“ и приема кандидатът Ц.Б. по 

професионално направление 7.4. Обществено здраве да замени  Б.С. в професионално 

направление 3.6. Право, научна специалност „Международно право и международни 

отношения“. 

11.3. Във връзка с устно предложение на декана на Филологическия факултет 

относно редуциране на норматива на членове от академичния състав – редактори на 

научни списания, издавани от Югозападния университет „Неофит Рилски“, възлага на 

http://rd.swu.bg/additional-requirements-for-holding-academic-positions.aspx
http://rd.swu.bg/additional-requirements-for-holding-academic-positions.aspx
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заместник-ректора по научноизследователската дейност и докторантското развитие да 

внесе за обсъждане проект за изменение и допълнение на Правилника за организация на 

работната заплата. 

11.3. На основание чл. 27 от Правилника за организация на работната заплата във 

връзка с предстоящите коледни  и новогодишни празници, приема еднократно за м. 

декември 2022 година да бъде изплатено допълнително трудово възнаграждение, в 

размер, определен по списъчен състав на работещите на трудов договор в Университета. 

11.4. Във връзка с Решение на Общото събрание, Протокол № 3/18.05.2022 

година, относно разпределяне на средствата за социално-битово и културно обслужване, 

приема 200.00 лева от средствата за 2022 година да се изплати за социални разходи на 

щатния персонал, работещ на първи основен трудов договор в ЮЗУ „Неофит Рилски“. 

За работещите на непълно работно време, сумата за социални разходи се определя 

пропорционално на щата по основния трудов договор. 

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


