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РЕШЕНИЯ: 

По първа точка от дневния ред: 
1. На основание чл. 112, ал. 2 от Закона за публичните финанси приема проекта 

на вътрешни компенсирани промени в бюджета за финансовата 2022 година, както 
следва: 

- §51-00 „Основен ремонт на дълготрайните материални активи“ – увеличение с 
300 000 лв.; 

- §52-01 „Придобиване на компютри и хардуер“ – намаление с 300 000 лв.; 
- §53-01 „Придобиване на програмни продукти“ – увеличение с 10 000 лв.; 
- §52-19 „Придобиване на други ДМА“ – намаление с 10 000 лв. 
- §46-00 „Разходи за членски внос“ – увеличение с 2 500 лв.; 
- §10-20 „Разходи за външни услуги“ - намаление с 2 500 лв. 
По натурални показатели: 
- леглодни – увеличение с 4 125 бр.; 
- хранодни – намаление с 1 490 бр. 
По втора точка от дневния ред: 
2.1.  На основание чл. 30, ал. 1, т. 4 от Закона за висшето образование утвърждава 

предложението за приемане на студенти и докторанти в ЮЗУ „Неофит Рилски“ по 
професионални направления, специалности от регулираните професии, образователно-
квалификационни степени и форми на обучение за 2023/2024 учебна година. 
Приложение № 1, № 2, № 3, № 4 и № 5. 

2.2. Приема през учебната 2023/2024 година да бъде осъществен прием на 
студенти по образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ и „Магистър“ след 
придобито средно образование по реда и при условията на чл. 21, ал. 2 от ЗВО. 
 2.3. Възлага на Дирекция „Образователни дейности“ да изготви разпределение на 
местата по специалности от професионални направления и от регулираните професии,  
форми на обучение. 

По трета точка от дневния ред: 
3.1. Утвърждава квалификационни характеристики и учебни планове:  
ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ 

 - по образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ на специалност 
„Философия“ в професионално направление 2.3. Философия, редовна форма на 
обучение, срок на обучение – 4 години, на английски език; 
 - по образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ на специалност 
„Политология“ в професионално направление 3.3. Политически науки, редовна форма на 
обучение, срок на обучение – 4 години, на английски език; 
 - 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, на английски език; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър“, програма „Гражданско 
образование“, специалност „Политология“ в професионално направление 3.3. 
Политически науки след придобита образователно-квалификационна степен 
„Бакалавър“/“Магистър“ по специалности в същото професионално направление, 
редовна форма на обучение, срок на обучение – 1 година, на английски език;  
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 - по образователно-квалификационна степен „Магистър“, „Гражданско 
образование“, специалност „Политология“ в професионално направление 3.3. 
Политически науки след придобита образователно-квалификационна степен 
„Бакалавър“/“Магистър“ по специалности в други професионални направления, редовна 
форма на обучение, срок на обучение – 2 години, на английски език; 

-  по образователно-квалификационна степен „Магистър” на програма „Социални 
и културни политики в Европейския съюз“ в професионално направление 3.3. 
Политически науки след придобита образователно-квалификационна степен 
„Бакалавър”/”Магистър” в същото професионално направление, редовна форма на 
обучение, срок на обучение – 1 година, на английски език; 

-  по образователно-квалификационна степен „Магистър” на програма „Социални 
и културни политики в Европейския съюз“ в професионално направление 3.3. 
Политически науки след придобита образователно-квалификационна степен 
„Бакалавър”/”Магистър” в друго професионално направление, редовна форма на 
обучение, срок на обучение – 2 години, на английски език; 

- 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, на английски език; 
 - 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, на английски език; 

- 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, на английски език; 
 - 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, на английски език; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър“, програма „Практическа 
философия“, специалност „Философия“ в професионално направление 2.3. Философия 
след придобита образователно-квалификационна степен „Бакалавър“/“Магистър“ по 
специалности в същото професионално направление, редовна форма на обучение, срок 
на обучение – 1 година, на английски език; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър“, програма „Практическа 
философия“, специалност „Философия“ в професионално направление 2.3. Философия 
след придобита образователно-квалификационна степен „Бакалавър“/“Магистър“ по 
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специалности в други професионални направления, редовна форма на обучение, срок на 
обучение – 2 години, на английски език; 

- за придобиване на образователно-квалификационна степен „Магистър”, 
програма „Социология и антропология на религията“ в професионално направление 3.1. 
Социология, антропология и науки за културата след придобита образователно-
квалификационна степен „Бакалавър“ по специалности в същото професионално 
направление, редовна форма на обучение, срок на обучение – 2 семестъра, на английски 
език; 

- за придобиване на образователно-квалификационна степен „Магистър”, 
програма „Социология и антропология на религията“ в професионално направление 3.1. 
Социология, антропология и науки за културата след придобита образователно-
квалификационна степен „Бакалавър“/“Магистър“ по специалности в друго 
професионално направление, редовна форма на обучение, срок на обучение – 4 
семестъра, на английски език; 

- за придобиване на образователно-квалификационна степен „Магистър”, 
програма „Социологически изследвания и политически маркетинг“ в професионално 
направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата след придобита 
образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по специалности в същото 
професионално направление, редовна форма на обучение, срок на обучение – 2 
семестъра, на английски език; 

- за придобиване на образователно-квалификационна степен „Магистър”, 
програма „Социологически изследвания и политически маркетинг“ в професионално 
направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата след придобита 
образователно-квалификационна степен „Бакалавър“/“Магистър“ по специалности в 
друго професионално направление, редовна форма на обучение, срок на обучение – 4 
семестъра, на английски език. 

ФАКУЛТЕТ ПО ИЗКУСТВАТА 
- по образователно-квалификационна степен „Магистър“, програма „Филмова и 

телевизионна режисура“ в професионално направление 8.4. Театрално и филмово 
изкуство 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“, програма „Филмова и 
телевизионна режисура“ в професионално направление 8.4. Театрално и филмово 
изкуство след придобита образователно-квалификационна степен 
„Бакалавър“/“Магистър“ по специалности в други професионални направления, редовна 
форма на обучение, срок на обучение 4 семестъра, на английски език; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър“, програма 
„Хореографска режисура“ в професионално направление 8.3. Музикално и танцово 
изкуство 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“, програма 
„Хореографска режисура“ в професионално направление 8.3. Музикално и танцово 
изкуство след придобита образователно-квалификационна степен 
„Бакалавър“/“Магистър“ по специалности в друго професионално направление и след 
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придобита образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър“ в 
същото професионално направление, редовна форма на обучение, със срок на обучение 
4 семестъра, на английски език. 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър“ на програма „Музикален 
инструмент или пеене с ръководство на вокални и инструментални формации“ в 
професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство след придобита 
образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по специалностите 
„Изпълнителско изкуство – народни инструменти или пеене“, „Изпълнителско изкуство 
– поп и джаз“, други музикални специалности в същото професионално направление и 
по специалност „Педагогика на музикалното изкуство“ в професионално направление 
1.3. Педагогика на обучението по…, срок на обучение - 2 семестъра, редовна форма на 
обучение, на английски език. 

3.2. Утвърждава проекти за изменение и допълнение на квалификационни 
характеристики и учебни планове: 

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ – приети с решение на ФС, Протокол № 
25/06.02.2023 година 

- за придобиване на образователно-квалификационна степен „Магистър”, 
програма „Социология и антропология на религията“ в професионално направление 3.1. 
Социология, антропология и науки за културата след придобита образователно-
квалификационна степен „Бакалавър“ по специалности в същото професионално 
направление, редовна форма на обучение, срок на обучение – 2 семестъра; 

- за придобиване на образователно-квалификационна степен „Магистър”, 
програма „Социология и антропология на религията“ в професионално направление 3.1. 
Социология, антропология и науки за културата след придобита образователно-
квалификационна степен „Бакалавър“/“Магистър“ по специалности в друго 
професионално направление, редовна форма на обучение, срок на обучение – 4 
семестъра; 

- за придобиване на образователно-квалификационна степен „Магистър”, 
програма „Социологически изследвания и политически маркетинг“ в професионално 
направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата след придобита 
образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по специалности в същото 
професионално направление, редовна форма на обучение, срок на обучение – 2 
семестъра; 

- за придобиване на образователно-квалификационна степен „Магистър”, 
програма „Социологически изследвания и политически маркетинг“ в професионално 
направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата 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”, програма „Социален 
мениджмънт и публични комуникации“ в професионално направление 3.1. Социология, 
антропология и науки за културата 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”, програма „Социален 
мениджмънт и публични комуникации“ в професионално направление 3.1. Социология, 
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антропология и науки за културата след придобита образователно-квалификационна 
степен „Бакалавър”/”Магистър” в други професионални направления, редовна форма на 
обучение, срок на обучение – 4 семестъра; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър”, програма „Социален 
мениджмънт и публични комуникации“ в професионално направление 3.1. Социология, 
антропология и науки за културата 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”, програма „Социален 
мениджмънт и публични комуникации“ в професионално направление 3.1. Социология, 
антропология и науки за културата след придобита образователно-квалификационна 
степен „Бакалавър”/”Магистър” в други професионални направления, редовна форма на 
обучение, срок на обучение – 4 семестъра, на английски език; 

- за придобиване на допълнителна квалификация „Учител по гражданско 
образование“ след придобита образователно-квалификационна степен 
„Бакалавър“/“Магистър“ и образователна и научна степен „Доктор“ по специалности от 
професионални направления 1.2. Педагогика, 2.2. История и археология, 2.3. Философия, 
3.1. Социология, антропология и науки за културата, 3.2. Психология, 3.3. Политически 
науки, 3.6. Право и 4.4. Науки за земята, задочна форма на обучение, срок на обучение – 
2 (два) семестъра; 

- за придобиване на професионална квалификация „Учител по философия“ след 
придобита образователно-квалификационна степен „Бакалавър“/“Магистър“ и 
образователна и научна степен „Доктор“  по специалности в професионално направление 
2.3. Философия, 2.4. Религия и теология, 3.1. Социология, антропология и науки за 
културата и 3.2. Психология,  задочна форма на обучение, срок на обучение – 2 
семестъра. 

ФАКУЛТЕТ ПО ИЗКУСТВАТА – приети с решение на ФС, Протокол № 
51/07.02.2023 година 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър”, програма „Интернет, 
нови медии и култура“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и 
науки за културата след придобита образователно-квалификационна степен 
„Бакалавър”/”Магистър” по специалности в същото професионално направление, в 
професионални направления от области на висше образование 1. Педагогически науки, 
2. Хуманитарни науки, 3. Социални стопански и правни науки, 8. Изкуства и в 
професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, редовна форма на 
обучение, срок на обучение – 1 година; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър”, програма „Интернет, 
нови медии и култура“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и 
науки за културата след придобита образователно-квалификационна степен 
„Бакалавър”/”Магистър” по специалности  в професионални направления от области на 
висше образование 4. Природни науки, математика и информатика – 4.1. Физически 
науки, 4.2. Химически науки, 4.3. Биологически науки, 4.4. Науки за земята и 4.5. 
Математика, 5. Технически науки и 7. Здравеопазване и спорт, редовна форма на 
обучение, срок на обучение – 2 години. 

ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ – приети с решение на ФС, Протокол 
№ 28/15.12.2022 година 



 
 

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ 
Препис-извлечение 

Протокол № 29 / 08.02.2023 година 

 

 

- по образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ на специалност 
„Международни отношения“ в професионално направление 3.3. Политически науки, 
редовна форма на обучение, срок на обучение – 4 години. 

3.3. Преименува специалност с наименование „Аудио-визуални изкуства и 
продуцентство в развлекателните индустрии“ в специалност с наименование 
„Продуцентство в развлекателните индустрии и аудио-визуални изкуства“ по 
образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ в професионално направление 8.4. 
Театрално и филмово изкуство, редовна форма на обучение. 

По четвърта точка от дневния ред: 
4. Утвърждава квалификационни характеристики и общи учебни планове по 

докторски програми: 
ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ 
- за придобиване на образователната и научна степен „Доктор“ по програма 

„Политология“ в професионално направление 3.3. Политически науки, на английски 
език; 

- за придобиване на образователната и научна степен „Доктор“ по програма 
„История на философията“ в професионално направление 2.3. Философия, на английски 
език; 

- за придобиване на образователната и научна степен „Доктор“ по програма 
„Съвременни философски теории“, специалност „Философия“ в професионално 
направление 2.3. Философия, на английски език; 

- за придобиване на образователната и научна степен „Доктор“ по програма 
„Социална философия“ в професионално направление 2.3. Философия, на английски 
език; 

- за придобиване на образователната и научна степен „Доктор“ по програма 
„Трудова и организационна психология, специалност „Психология“ “ в професионално 
направление 3.2. Психология, на английски език; 

- за придобиване на образователната и научна степен „Доктор“ по програма 
„Социология“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за 
културата, на английски език. 

ФАКУЛТЕТ ПО ИЗКУСТВАТА 
- за придобиване на образователната и научна степен „Доктор“ по програма 

„Методика на обучението по музика“ в професионално направление 1.3. Педагогика на 
обучението по …, на английски език; 

- за придобиване на образователната и научна степен „Доктор“ по програма 
„Теория и история на културата“ в професионално направление 3.1. Социология, 
антропология и науки за културата, на английски език; 

- за придобиване на образователната и научна степен „Доктор“ по програма 
„Дизайн и пластични изкуства“ в професионално направление 8.2. Изобразително 
изкуство, на английски език; 

- за придобиване на образователната и научна степен „Доктор“ по програма 
„Теория и практика на изпълнителското изкуство“ в професионално направление 8.3. 
Музикално и танцово изкуство, на английски език; 

- за придобиване на образователната и научна степен „Доктор“ по програма 
„Хореография“ в професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство, на 
английски език; 
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- за придобиване на образователната и научна степен „Доктор“ по програма 
„Кинознание, киноизкуство и телевизия“ в професионално направление 8.4. Театрално и 
филмово изкуство, на английски език. 

По пета точка от дневния ред: 
5.1. Утвърждава Издателския план за 2023 година по основни звена с условието 

допълнително да бъдат утвърдени предложения от Факултет „Обществено здраве, 
здравни грижи и спорт“ и от Природо-математическия факултет, в съответствие с 
утвърдените Правила за избор на издания за включване в издателския план на 
Университетското издателство „Неофит Рилски“. 

5.2. Дава съгласие да бъде изработен и предложен проект за допълване на 
съответни вътрешни нормативни актове относно допускането за издаване на 
монографични трудове от издателския план. 
 По шеста точка от дневния ред: 

6. Приема информацията за подготовка и организация за отбелязване на 230 
години от рождението на йеромонах Неофит Рилски – патрон на Югозападния 
университет. Възлага на факултетните ръководства да предложат инициативи и събития, 
които след обсъждане от Академичния съвет да бъдат включени в програмата за 
честванията. 

По  седма точка от дневния ред: 
7.1. Приема Проекта за разпределяне и изразходване на средствата по Наредбата 

за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на 
средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните 
висши училища научна или художественотворческа дейност, предоставени на 
Югозападния университет „Неофит Рилски“  за 2023 година  с направените предложния 
за изменение: 

1. Проекти на основните звена за научни изследвания или художественотворческа 
дейност – 20 процента. 

2. Допълнителна финансова подкрепа към текущи научни проекти или проекти за 
художественотворческа дейност, финансирани от национални или международни 
научни организации – 10 процента, за: 

2.1. Абонаменти за достъп до международни бази данни. 
2.2. Поддръжка на патенти и други права на интелектуалната собственост по 

текущи или успешно завършили проекти. 
3. Проекти за частично финансиране на научни или творчески форуми –  3 

процента. 
4. Проекти за провеждане на културни мероприятия – концерти, изложби, 

постановки и др. прояви, свързани с художественотворческата дейност  – 3 процента. 
5. Инфраструктурни проекти за провеждане на качествени и 

конкурентноспособни научни изследвания и художественотворческа дейност – 52 
процента. 

6. Подкрепа на специализирани публикации в реферирани от SCOPUS или Web of 
Science/Knowledge издания – 7 процента. 

7. Издаване на научни трудове (подкрепа за издания на ЮЗУ „Неофит Рилски“, 
които се реферират от SCOPUS или Web of Science/Knowledge) – 5 процента.  
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7.2. Основни принципи при разпределението и изразходването на средствата за 
конкурсната сесия през 2023 година: 

1. За проекти на основните звена могат да кандидатстват всички факултети – 
самостоятелно или съвместно, като за финансиране ще бъде класирано само едно 
проектно предложение. 

2. Научните резултати на проектите задължително трябва да бъдат публикувани в 
двете световни бази – SCOPUS и Web of Science и/или заявявани като патенти. 

3. Средства за инфраструктурни проекти се предоставят само за необходимата за 
научни изследвания инфраструктура, т.е. за съоръжения, високоспециализирано 
оборудване, специфична апаратура и др., които предполагат специализирано научно 
обслужване. 

По осма точка от дневния ред: 
8. Дава съгласие да бъдат обявени конкурси за прием на докторанти за незаетите 

места по професионални направления за учебната 2022-2023 година. 
По девета точка от дневния ред: 
9. Приема Проекта за изменение и допълнение на Вътрешните правила за развитие 

на академичния състав в ЮЗУ „Неофит Рилски“: 
§ 1. Допълва параграф 12 от Допълнителните разпоредби: 
1. Създава нова алинея 2: 
„(2) (Нова – м.02.2023 г.) При представянето на диплома за придобита 

образователна и научна степен „Доктор“ и научна степен „Доктор на науките“ в други 
висши училища и научни организации, членовете на академичния състав на 
Югозападния университет „Неофит Рилски“ депозират копие на защитения 
дисертационен труд на електронен носител в Библиотечно-информационния отдел на 
университетската библиотека.“ 

2. Създава нова алинея 3: 
„(3). (Нова – м.02.2023 г.) В едномесечен срок, придобилите образователната и 

научна степен „Доктор” и научната степен „Доктор на науките” в други висши училища 
и научни организации по смисъла на ЗРАСРБ преди влизане в сила на предходната ал. 2, 
депозират копие на защитения дисертационен труд на електронен носител в 
Библиотечно-информационния отдел на университетската библиотека.“ 

§ 2. Изменя 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., изм. – м.02.2023 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 се рецензира от 2 (двама) рецензенти, единият от които е 
външен за университета. Рецензенти могат да са само лица от списъка с хабилитирани 
лица с наукометрични показатели, верифицирани в НАЦИД.“ 

http://rd.swu.bg/additional-requirements-for-holding-academic-positions.aspx
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