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РЕШЕНИЯ: 

 

 

По първа точка от дневния ред: 

1. Приема годишния доклад с финансовите и натуралните показатели - отчет за 

2020 година на ЮЗУ “Неофит Рилски”, второстепенен разпоредител с бюджетни 

кредити,  за трансферите, определени със Закон за бюджета на Република България и 

Постановление за изпълнение на държавния бюджет. Приложение. 

Становище на Контролния съвет. Приложение. 

 По втора точка от  дневния ред: 

2.1. Дава съгласие през учебната 2021/2022 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. 

 Възлага на Дирекция „Образователни дейности“ да изготви разпределение на 

местата по специалности от професионални направления и от регулираните професии,  

форми на обучение. 

2.2. 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 трета точка от дневния ред: 

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

процедура за програмна акредитация на докторска програма „Машини и процеси в 

леката промишленост“ в професионално направление  5.1. Машинно инженерство  от 

област на висше образование 5. Технически науки. 

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

процедура за програмна акредитация на докторска програма „Компютърни системи, 

комплекси и мрежи“ в професионално направление  5.3. Комуникационна и компютърна 

техника  от област на висше образование 5. Технически науки. 

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

процедура за програмна акредитация на докторска програма „Електронизация“ в 

професионално направление  5.2. Електротехника, електроника и автоматика   от област 

на висше образование 5. Технически науки. 

По четвърта точка от дневния ред: 

4.1. Утвърждава квалификационна характеристика и учебен план: 

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ – становище на Експертна комисия 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър” на програма „Одит“ в 

професионално направление 3.8. Икономика след придобита образователно-

квалификационна степен „Бакалавър”/“Магистър“ по специалности от професионални 

направления 3.8. Икономика, 3.7. Администрация и управление, редовна форма на 

обучение, срок на обучение – 2 семестъра; 
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- по образователно-квалификационна степен „Магистър” на програма „Одит“ в 

професионално направление 3.8. Икономика след придобита образователно-

квалификационна степен „Бакалавър”/“Магистър“ по специалности от професионални 

направления 3.8. Икономика, 3.7. Администрация и управление, задочна форма на 

обучение, срок на обучение – 2 семестъра; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър” на програма „Одит“ в 

професионално направление 3.8. Икономика след придобита образователно-

квалификационна степен „Бакалавър”/“Магистър“ по специалности в професионални 

направления, различни от професионални направления 3.8. Икономика, 3.7. 

Администрация и управление, редовна форма на обучение, срок на обучение – 4 

семестъра; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър” на програма „Одит“ в 

професионално направление 3.8. Икономика след придобита образователно-

квалификационна степен „Бакалавър”/“Магистър“ по специалности в професионални 

направления, различни от професионални направления 3.8. Икономика, 3.7. 

Администрация и управление, задочна форма на обучение, срок на обучение – 4 

семестъра. 

4.2. Утвърждава проекти за изменение и допълнение на квалификационна 

характеристика и учебен план: 

 ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ – приети с решение на ФС, Протокол № 10 / 

09.03.2021 година 

- по образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ на специалност 

„Философия“ в професионално направление 2.3. Философия, редовна форма на 

обучение, срок на обучение – 4 години; 

- по образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ на специалност 

„Философия“ в професионално направление 2.3. Философия, задочна форма на 

обучение, срок на обучение – 4 години. 

По пета точка от дневния ред: 

5. Приема ЮЗУ „Неофит Рилски“ в качеството на член на Сдружение с 

нестопанска цел „Клъстер възобновяеми енергийни източници“ да се представлява от 

доц. д-р Антон Стоилов – член на академичния състав, в Общото събрание и в други 

случаи, предвидени с Устава на Сдружението. 

По шеста точка от дневния ред: 

6. Допълва утвърдения с Решение на Академичния съвет, Протокол № 11 от 

24.02.2021 година, Издателски план на ЮЗУ „Неофит Рилски“ за 2021 година с 

предложените заглавия в Докладна записка № 00-040 от 24.03.2021 година на Декана на 

Правно-историческия факултет. Приложение. 

 

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


