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РЕШЕНИЯ: 

По първа точка от дневния ред: 
1.1. На основание чл. 30, ал. 1, т. 12 от Закона за висшето образование  утвърждава 

Проекта за определяне размера на таксите за кандидатстване и за обучение за 
академичната 2023/2024 година, по професионални направления и специалности, 
образователно-квалификационни степени, образователна и научна степен „Доктор”, 
форми на обучение, включително за обучение на чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 
8 от ЗВО, с направените и приети предложения за промени. Приложение. 

1.2. На основание чл. 30, ал. 1, т. 12 от Закона за висшето образование приема, 
такси в размер, определен с намаление 10 процента  от  размера, утвърден с решение на 
Министерския съвет, да  заплащат студентите, които са: с отличен успех; майки с деца 
до 6-годишна възраст; бащи с деца до 6-годишна възраст, в случаите, когато майката не 
е студент или е починала и/или родителските права са предоставени на бащата;  
полусираци (1 един жив родител) до 26 години; с трайни увреждания с намалена 
работоспособност от 50 до 69 процента. 
 По втора точка от дневния ред: 

2. Приема годишния доклад с финансовите и натуралните показатели - отчет за 
2022 година на ЮЗУ “Неофит Рилски”, второстепенен разпоредител с бюджетни 
кредити, за трансферите, определени със Закона за бюджета на Република България 
Постановление за изпълнение на държавния бюджет. Приложение. 

Становище на Контролния съвет. Приложение. 
 По трета точка от дневния ред: 
 3. Утвърждава Проекта за допълване на Издателския план за 2023 година с 
предложенията от Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“ и от Природо-
математическия факултет. 
 По четвърта точка от дневния ред: 
 4.1. Утвърждава квалификационни характеристики и учебни планове: 
 ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър”, програма 
„Филологически аспекти ва работата в медиите“ в професионално направление 2.1. 
Филология след придобита образователно-квалификационна степен 
„Бакалавър”/”Магистър” по специалности  в същото професионално направление и след 
придобита образователно-квалификационна степен „Бакалавър” по специалността 
„Педагогика на обучението по български език и чужд език“ в професионално 
направление 1.3. Педагогика на обучението по…, дистанционна форма на обучение, срок 
на обучение – 1 година (два семестъра); 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър”, програма „Българският 
език като чужд“ в професионално направление 2.1. Филология след придобита 
образователно-квалификационна степен „Бакалавър”/”Магистър” по специалностите 
„Българска филология“, „Славянска филология“, „Балканистика“ и други  в същото 
професионално направление, които притежават професионална квалификация „Учител 
по български език и литература“ и след придобита образователно-квалификационна 
степен „Бакалавър” по специалността „Педагогика на обучението по български език и 
чужд език“ в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, 
дистанционна форма на обучение, срок на обучение – 1 година (два семестъра); 
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- по образователно-квалификационна степен „Магистър”, програма „Английски 
език и междукултурно общуване“ в професионално направление 2.1. Филология след 
придобита образователно-квалификационна степен „Бакалавър”/”Магистър” по 
специалности в същото професионално направление и след придобита образователно-
квалификационна степен Бакалавър”/“Магистър“ по специалности от други 
професионални направления с ниво В2 на владеене на английски език по Европейската 
езикова рамка, дистанционна форма на обучение, срок на обучение – 1 година (два 
семестъра); 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър”, програма „Превод и 
съвременна англоезична литература“ в професионално направление 2.1. Филология след 
придобита образователно-квалификационна степен „Бакалавър”/”Магистър” по 
специалности в същото професионално направление и след придобита образователно-
квалификационна степен „Бакалавър”/“Магистър“ по специалности от други 
професионални направления с ниво В2 на владеене на английски език по Европейската 
езикова рамка, дистанционна форма на обучение, срок на обучение – 1 година (два 
семестъра). 

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

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ – приети с решение на ФС, Протокол № 
10/15.11.2022 година и Протокол № 11/13.12.2022 година 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър”, програма „Превод и 
съвременна англоезична литература“ в професионално направление 2.1. Филология след 
придобита образователно-квалификационна степен „Бакалавър”/”Магистър” по 
специалности в същото професионално направление и след придобита образователно-
квалификационна степен „Бакалавър”/“Магистър“ по специалности от други 
професионални направления с ниво В2 на владеене на английски език по Европейската 
езикова рамка, редовна форма на обучение, срок на обучение – 2 семестъра; 

- за придобиване на допълнителна професионална квалификация „Учител по чужд 
език“ (английски, немски, френски, руски) едновременно с обучението по 
образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ за специалностите „Английска 
филология“, „Приложна лингвистика“, "Английски език: превод и комуникации" и 
„Английски език и етнология“ в професионално направление  2.1. Филология, редовна 
форма на обучение, срок на обучение – 6 семестъра. 

ФАКУЛТУТ ПО ПЕДАГОГИКА – приети с решение на ФС, Протокол № 
1/15.02.2023 година 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър” на програма 
„Образователен мениджмънт“ в професионално направление 1.1. Теория и управление 
на образованието след придобита образователно-квалификационна степен 
„Бакалавър”/“Магистър“ по специалности от професионални направления 1.2. 
Педагогика, 1.3. Педагогика на обучението по… , в други бакалавърски програми с 
придобита професионална квалификация „учител“, дистанционна форма на обучение, 
срок на обучение – 2 семестъра. 

По пета точка от дневния ред:  
5. Утвърждава проекти за изменение и допълнение на квалификационни 

характеристики и общи учебни планове по докторски програми: 
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СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ – приети с решение на ФС, Протокол № 
41/07.02.2023 година 

- за придобиване на образователната и научна степен „Доктор“ по програма 
„Икономика и управление (Индустрия)“ в професионално направление 3.7. 
Администрация и управление, в сила от академичната 2023/2024 година; 

- за придобиване на образователната и научна степен „Доктор“ по програма 
„Икономика и управление (Индустрия)“ в професионално направление 3.7. 
Администрация и управление, на английски език, в сила от академичната 2023/2024 
година. 
 ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ – приети с решение на ФС, 
Протокол № 4/22.02.2023 година 

- за придобиване на образователната и научна степен „Доктор“ по програма 
„Методика на обучението по физика“ в професионално направление 1.3. Педагогика на 
обучението по…; 

- за придобиване на образователната и научна степен „Доктор“ по програма 
„Физика на кондензираната материя и на вълновите процеси“ в професионално 
направление 4.1. Физически науки. 
 По шеста точка от дневния ред: 
 6. Приема Годишния отчет за дейността на Центъра за дистанционно обучение. 
 По седма точка от дневния ред: 
 7. Приема Проекта за изменение и допълнение на Правилника за образователните 
дейности на Югозападния университет „Неофит Рилски“: 

§ 1. Член 27, алинея 4 се изменя така: 
„/4/ (Отм. – м. 09.2016 г., нова – м. 09.2021 г., изм. и доп. – м.12.2022 г., изм. – 

м.03.2023 г.) Броят на студентите, обучаващи се по специалности 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.“ 

По осма точка от дневния ред: 
8. Приема предложението за основните събития и прояви в проекта на  Програма 

за отбелязване на 230 години от рождението на Неофит Рилски. 
------------------------------- 

 
 
 

 


