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РЕШЕНИЯ: 

 

По първа точка от дневния ред: 

1.1. Утвърждава квалификационни характеристики и учебни планове: 

ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър“, програма 

„Колективни идентичности, миграции и PR“ в професионално направление 3.5. 

Обществени комуникации и информационни науки  след придобита 

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

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

обучение 2 семестъра (1 година); 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър“, програма 

„Колективни идентичности, миграции и PR“ в професионално направление 3.5. 

Обществени комуникации и информационни науки  след придобита 

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

в друго професионално направление, редовна форма на обучение, със срок на 

обучение 4 семестъра (2 години); 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър“, програма „Еко 

PR“ в професионално направление 3.5. Обществени комуникации и 

информационни науки  след придобита образователно-квалификационна степен 

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

редовна форма на обучение, със срок на обучение 2 семестъра (1 година); 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър“, програма „Еко 

PR“ в професионално направление 3.5. Обществени комуникации и 

информационни науки  след придобита образователно-квалификационна степен 

„Бакалавър“/“Магистър“ по специалности в друго професионално направление, 

редовна форма на обучение, със срок на обучение 4 семестъра (2 години). 

1.2. Утвърждава квалификационни характеристики и учебни планове на 

обновени образователни програми: 

ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 
- по образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ на специалност 

„Публична администрация“ в професионално направление 3.7. Администрация и 

управление, редовна форма на обучение, срок на обучение – 4 години (8 семестъра); 

- по образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ на специалност 

„Публична администрация“ в професионално направление 3.7. Администрация и 

управление, задочна форма на обучение, срок на обучение – 4 години (8 семестъра); 

- по образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ на специалност 

„Национална сигурност“ в професионално направление 9.1. Национална сигурност, 

редовна форма на обучение, срок на обучение – 4 години (8 семестъра); 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър“, програма 

„Национална сигурност“ в професионално направление 9.1. Национална сигурност  

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

по специалности в същото професионално направление, редовна форма на 

обучение, със срок на обучение 2 семестъра (1 година); 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър“, програма 

„Национална сигурност“ в професионално направление 9.1. Национална сигурност  
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след придобита образователно-квалификационна степен „Бакалавър“/“Магистър“ 

по специалности в друго професионално направление, редовна форма на обучение, 

със срок на обучение 4 семестъра (2 години); 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър“ на програма 

„Здравен мениджмънт“ в професионално направление 3.7. Администрация и 

управление след придобита образователно-квалификационна степен 

„Бакалавър“/Магистър“ по специалности от същото професионално направление, 

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

- по образователно-квалификационна степен „Магистър“ на програма 

„Здравен мениджмънт“ в професионално направление 3.7. Администрация и 

управление след придобита образователно-квалификационна степен 

„Бакалавър“/Магистър“ по специалности от същото професионално направление, 

задочна форма на обучение; срок на обучение – 2 семестъра (1 година); 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър“ на програма 

„Здравен мениджмънт“ в професионално направление 3.7. Администрация и 

управление след придобита образователно-квалификационна степен 

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

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

- по образователно-квалификационна степен „Магистър“ на програма 

„Здравен мениджмънт“ в професионално направление 3.7. Администрация и 

управление след придобита образователно-квалификационна степен 

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

задочна форма на обучение; срок на обучение – 4 семестъра (2 години); 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър“ на програма 

„Управление на човешките ресурси“ в професионално направление 3.7. 

Администрация и управление след придобита образователно-квалификационна 

степен „Бакалавър“/Магистър“ по специалности от същото професионално 

направление, редовна форма на обучение; срок на обучение – 2 семестъра (1 

година); 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър“ на програма 

„Управление на човешките ресурси“ в професионално направление 3.7. 

Администрация и управление след придобита образователно-квалификационна 

степен „Бакалавър“/Магистър“ по специалности от същото професионално 

направление, задочна форма на обучение; срок на обучение – 2 семестъра (1 

година); 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър“ на програма 

„Управление на човешките ресурси“ в професионално направление 3.7. 

Администрация и управление след придобита образователно-квалификационна 

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

направления, редовна форма на обучение; срок на обучение – 4 семестъра ( 2 

години); 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър“ на програма 

„Управление на човешките ресурси“ в професионално направление 3.7. 

Администрация и управление след придобита образователно-квалификационна 

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



 
 

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ 
Препис-извлечение 

Протокол № 15 / 07.07.2021 година 

 

 

направления, задочна форма на обучение; срок на обучение – 4 семестъра (2 

години); 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър“ на програма 

„Данъчна администрация“ в професионално направление 3.7. Администрация и 

управление след придобита образователно-квалификационна степен 

„Бакалавър“/Магистър“ по специалности от същото професионално направление, 

редовна форма на обучение; срок на обучение – 2 семестъра ( година); 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър“ на програма 

„Данъчна администрация“ в професионално направление 3.7. Администрация и 

управление след придобита образователно-квалификационна степен 

„Бакалавър“/Магистър“ по специалности от същото професионално направление, 

задочна форма на обучение; срок на обучение – 2 семестъра (1 година); 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър“ на програма 

„Данъчна администрация“ в професионално направление 3.7. Администрация и 

управление след придобита образователно-квалификационна степен 

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

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

- по образователно-квалификационна степен „Магистър“ на програма 

„Данъчна администрация“ в професионално направление 3.7. Администрация и 

управление след придобита образователно-квалификационна степен 

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

задочна форма на обучение; срок на обучение – 4 семестъра (2 години); 

- по образователно-квалификационна степен „магистър” след придобита 

образователно-квалификационна степен „бакалавър”/”магистър” в същото 

професионално направление на специалност Публична администрация по 

програма „Териториална администрация”, редовна форма на обучение, срок на 

обучение – 2 семестъра (1 година); 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър“ на програма 

„Териториална администрация“ в професионално направление 3.7. Администрация 

и управление след придобита образователно-квалификационна степен 

„Бакалавър“/Магистър“ по специалности от същото професионално направление, 

задочна форма на обучение; срок на обучение – 2 семестъра (1 година); 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър“ на програма 

„Териториална администрация“ в професионално направление 3.7. Администрация 

и управление след придобита образователно-квалификационна степен 

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

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

- по образователно-квалификационна степен „Магистър“ на програма 

„Териториална администрация“ в професионално направление 3.7. Администрация 

и управление след придобита образователно-квалификационна степен 

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

задочна форма на обучение; срок на обучение – 4 семестъра (2 години); 

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 (8 семестъра); 
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- по образователно-квалификационна степен „Магистър“, специалност 

„Информатика“  в  професионално направление 4.6. Информатика и компютърни 

науки след придобита образователно-квалификационна степен 

„Бакалавър“/“Магистър“ по специалности в същото професионално направление и 

по специалност „Компютърни системи и технологии“ и „Комуникационна и 

компютърна техника“ в професионално направление 5.3. Комуникационна и 

компютърна техника, специалност  „Електроника“ в професионално направление 

5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Математика“ в 

професионално направление 4.5. Математика, специалност „Математика и 

информатика“ в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…,  

специалност „Приложни оптични технологии“ и специалност „Метрология“ в 

професионално направление 4.1. Физически науки, специалност „Моделиране, 

технологии и мениджмънт в шевната индустрия“ в професионално направление 

5.1. Машинно инженерство, и сходни специалности от изброените професионални 

направления, редовна форма на обучение, срок на обучение – 2 семестъра (1 

година); 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър“, специалност 

„Информатика“  в  професионално направление 4.6. Информатика и компютърни 

науки след придобита образователно-квалификационна степен 

„Бакалавър“/“Магистър“ по специалности в друго професионално направление от 

области на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, 5. 

Технически науки и 3. Социални, стопански и правни науки, редовна форма на 

обучение, срок на обучение – 4 семестъра (2 години). 

1.3. Преименува професионална квалификация с наименование „Учител по 

физика“ в професионална квалификация с наименование „Учител по физика и 

астрономия“ за придобиване едновременно с обучението по специалност  „Физика“ 

и по специалност „Приложни оптични технологии“, редовна форма на обучение. 

1.4. Преименува професионална квалификация с наименование „Учител по 

физика“ в професионална квалификация с наименование „Учител по физика и 

астрономия“ след придобиване на образователно-квалификационна степен 

„Бакалавър“/“Магистър“ по специалности от професионално направление 4.1. 

Физически науки, редовна форма на обучение. 

1.5. Преименува професионална квалификация с наименование „Учител по 

физика” в професионална квалификация с наименование „Учител по физика и 

астрономия“ за придобиване на допълнителна професионална квалификация след 

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

специалности от професионални направления от област на висше образование 5. 

Технически науки и по специалности от професионални направления 4.2. 

Химически науки и 4.5. Математика, редовна форма на обучение. 

1.6. Приема проекти за изменение и допълнение на квалификационни 

характеристики и учебни планове: 

ФАКУЛТЕТ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ, ЗДРАВНИ ГРИЖИ И СПОРТ“ 

– приети с решение на ФС, Протокол № 50 / 15.06.2021 година 

- по образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ на специалност от 

регулираните професии „Кинезитерапия“ в професионално направление 7.4. 
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Обществено здраве, редовна форма на обучение, срок на обучение – 4 години (8 

семестъра). 

ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧСКИ ФАКУЛТЕТ – приети с решение на ФС, 

Протокол № 7 / 30.06.2021 година 

- по образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ на специалност 

„Педагогика на обучението по физика и математика“ в професионално направление 

1.3. Педагогика на обучението по…, редовна форма на обучение, срок на обучение 

– 4 години (8 семестъра); 

- по образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ на специалност 

„Педагогика на обучението по математика, информатика и информационни 

технологии“ в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, 

редовна форма на обучение, срок на обучение – 4 години (8 семестъра); 

- по образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ на специалност 

„Педагогика на обучението по математика, информатика и информационни 

технологии“ в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, 

задочна форма на обучение, срок на обучение – 4 години (8 семестъра); 

- по образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ на специалност 

„Педагогика на обучението по химия и физика“ в професионално направление 1.3. 

Педагогика на обучението по…, редовна форма на обучение, срок на обучение – 4 

години (8 семестъра); 

- по образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ на специалност 

„Педагогика на обучението по химия и човека и природата“ в професионално 

направление 1.3. Педагогика на обучението по…, редовна форма на обучение, срок 

на обучение – 4 години (8 семестъра); 

- по образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ на специалност 

„Физика“ в професионално направление 4.1. Физически науки, редовна форма на 

обучение, срок на обучение – 4 години (8 семестъра); 

- по образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ на специалност 

„Оптични технологии“ в професионално направление 4.1. Физически науки, 

редовна форма на обучение, срок на обучение – 4 години (8 семестъра); 

- по образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ на специалност 

„Екология и опазване на околната среда“ в професионално направление 4.4. Науки 

за земята, редовна форма на обучение, срок на обучение – 4 години (8 семестъра); 

- по образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ на специалност 

„География и регионална политика“ в професионално направление 4.4. Науки за 

земята, редовна форма на обучение, срок на обучение – 4 години (8 семестъра); 

- по образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ на специалност 

„Математика“ в професионално направление 4.5. Математика, редовна форма на 

обучение, срок на обучение – 4 години (8 семестъра); 

- по образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ на специалност 

„Информационни системи и технологии“ в професионално направление 4.6. 

Информатика и компютърни науки, редовна форма на обучение, срок на обучение 

– 4 години (8 семестъра); 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър“, специалност 

“Технология на обучението по математика и информатика“ в професионално 

направление 1.3. Педагогика на обучението по… след образователно-
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квалификационна степен „Бакалавър“ по специалност „Математика и 

информатика“, по специалност „Физика и математика“ с допълнителна 

квалификация „Учител по информатика“ или „Учител по информатика и 

информационни технологии“, по специалност „Математика“ и „Приложна 

математика“ с допълнителна квалификация „Учител по информатика“ или „Учител 

по информатика и информационни технологии“, по специалност „Информатика“ с 

допълнителна квалификация „Учител по математика“,  редовна форма на обучение, 

срок на обучение 1 година (2 семестъра); 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър“, специалност 

„Технологии на обучението по математика и информатика“ в професионално 

направление 1.3. Педагогика на обучението по… след придобита образователно-

квалификационна степен „Бакалавър“ в други професионални направления, 

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

- по образователно-квалификационна степен „Магистър” на програма 

„Икономическа математика“ в професионално направление 4.5. Математика за 

придобили образователно-квалификационна степен „Бакалавър”/“Магистър“ по 

специалности в същото професионално направление и в професионално 

направление 1.3. Педагогика на обучението по … , специалност Математика и 

информатика, редовна форма на обучение, срок на обучение – 2 семестъра; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър“, специалност 

„Икономическа математика“ в професионално направление 4.5. Математика след 

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

специалности в професионално направление 3.7. Администрация и управление 

(специалност „Стопанско управление“ или еквивалентни специалности), 

професионално направление 3.8. Икономика, професионално направление 4.1. 

Физически науки и професионални направления от област на висше образование 5. 

Технически науки, редовна форма на обучение, срок на обучение – 4 семестъра; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър“, специалност 

„Информационни системи и технологии“ в професионално направление 4.6. 

Информатика и компютърни науки след придобита образователно-

квалификационна степен „Бакалавър“/“Магистър“ по специалност „Информатика“, 

образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по специалност 

„Информационни системи и технологии“ в същото професионално направление, 

специалност „Компютърни системи и технологии от професионално направление 

5.3. Комуникационна и компютърна техника, специалност „Математика“ от 

професионално направление 4.5. Математика и специалност „Математика и 

информатика“ от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., 

редовна форма на обучение, срок на обучение – 1 година; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър“, специалност 

„Информационни системи и технологии“ в професионално направление 4.6. 

Информатика и компютърни науки след придобита образователно-

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

професионални направления от области на висше образование 4. Природни науки, 

математика и информатика, 5. Технически науки и 3. Социални, стопански и 

правни науки, редовна форма на обучение, срок на обучение – 2 години; 
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- за придобиване на допълнителна професионална квалификация „Учител по 

физика и астрономия“ след придобиване на образователно-квалификационна 

степен „Бакалавър“/“Магистър“ по специалности от професионално направление 

4.2. Химически науки, от професионално направление 4.5. Математика, от 

професионални направления в област на висше образование 5. Технически науки, 

редовна форма на обучение, срок на обучение – 4 семестъра; 

- за придобиване на допълнителна професионална квалификация „Учител по 

физика и астрономия“ след придобиване на образователно-квалификационна 

степен „Бакалавър“/“Магистър“ по специалности от професионално направление 

4.1. Физически науки, редовна форма на обучение, срок на обучение – 2 семестъра; 

- за придобиване на допълнителна професионална квалификация „Учител по 

физика и астрономия”  едновременно с обучението по специалности от 

професионално направление 4.1. Физически науки, редовна форма на обучение, 

срок на обучение – 2 години; 

 - за придобиване на професионална квалификация „Учител по математика“ 

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

професионална квалификация математик, информатик, физик, педагог, учител, 

инженер, редовна и задочна форма на обучение, срок на обучение – 2 семестъра; 

- за придобиване на професионална квалификация „Учител по математика“ 

едновременно с обучението по специалност „Математика“, образователно-

квалификационна степен „Бакалавър“, редовна форма на обучение, срок на 

обучение – 4 семестъра; 

- 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 „Компютърни системи и 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“ едновременно с обучението или след придобита 

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

„Математика“ от професионално направление 4.5. Математика, по специалност 

„Физика и математика“ от професионално направление 1.3. Педагогика на 

обучението по ..., по специалност „Физика“ от професионално направление 4.1. 

Физически науки и по специалности с професионална квалификация „инженер“, 

задочна форма на обучение, срок на обучение – 3 (три) семестъра. 

По втора точка от дневния ред: 

2.1. Приема документацията по утвърдените от НАОА критерии за 

откриване на процедура за следакредитационно наблюдение и контрол на 

специалност от регулираните професии „Кинезитерапия“ в професионално 

направление 7.4. Обществено здраве по образователно-квалификационна степен 

„Бакалавър“. 

2.2. Приема документацията по утвърдените от НАОА критерии за 

откриване на процедура за следакредитационно наблюдение и контрол 

професионално направление 9.1. Национална сигурност по образователно-
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квалификационна степен „Бакалавър“ и образователно-квалификационна степен 

„Магистър“. 

3. Приема Проекта за изменение и допълнение на Вътрешните правила за 

развитие на академичния състав в ЮЗУ „Неофит Рилски“: 

§ 1. Чл. 54 се допълва и става: 

1. Създава нова алинея 3: 

„(3) (Нова – м.07.2021 г.) Преди откриване на процедурата за предварително 

обсъждане на дисертационния труд пред съвета на първичното 

звено,  дисертацията задължително се проверява с програма за плагиатство от 

оторизиран член на издателския съвет.“ 

2. Досегашната алинея 3 става алинея 4. 

3. Досегашната алинея 4 става алинея 5. 

4. Досегашната алинея 5 става алинея 6. 

5. Досегашната алинея 6 става алинея 7. 

§ 2. Чл. 71 се изменя така: 

1. Алинея 1 се изменя и става: 

„(1) (Изм. – м. 07.2021 г) На длъжност „Асистент” може да бъде назначен 

докторант, отчислен с право на защита, но незавършил процедурата по защита на 

дисертационния си труд. Назначаването се извършва от ректора на Университета 

по предложение на факултетния съвет, съгласувано със съответната катедрата. 

Трудовият договор се сключва за срок не по-дълъг от две години.“ 

2. Алинея 2 се изменя и става: 

„(2) (Изм. – м.02.2021 г., изм. – м.07.2021 г.) На длъжност „Асистент” може 

да бъде назначено и лице, което не е докторант. Назначаването става от ректора на 

Университета по предложение на факултетния съвет, съгласувано със съответната 

катедрата. Трудовият договор се сключва за срок не по-дълъг от четири години.“  

3. Предишната алинея 4 става алинея 3. 

„(3) (Предишна ал. 4 – м.07.2021 г.) В срока на трудовия договор лицето, 

заемащо длъжността „Асистент”, предприема действия за придобиване на 

образователната и научна степен „Доктор”.“ 

4. Създава нова алинея 4: 

„(4) (Нова – м.07.2021 г.) На длъжност „Асистент” може да бъде назначено 

и лице с придобита образователната и научна степен „Доктор“. Назначаването 

става от ректора на Университета след решение на факултетния съвет по 

предложение на катедрата. Трудовият договор се сключва за срок не по-дълъг от 

пет години.“ 

5. Създава нова алинея 5: 

„(5) (Нова – м.07.2021 г.) Предложението на факултетния съвет по ал. 1, ал. 

2 и ал. 4 до ректора за назначаване на длъжност „Асистент“ се прави въз основа на 

осигурена преподавателска заетост на кандидата за срока на договора по 

утвърдените нормативи за преподавателска дейност в Университета.“ 

6. Досегашната алинея 3 се изменя и става алинея 6. 

„(6) (Предишна ал. 3, изм. – м.07.2021 г.) Кандидатите за длъжност 

„Асистент“ подават в отдел „Академично и научно развитие” следните документи:  

1. заявление до ректора;  

2. (отм. – м.07.2021 г.);  
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3. (изм. – м.11.2018 г.) автобиография по европейски образец, с актуална 

снимка и подпис;  

4. диплома за завършена магистърска степен;  

5. медицинско свидетелство;  

6. свидетелство за съдимост;  

7. удостоверение за стаж по специалността, когато е приложимо;  

8. доказателство (сертификат, диплома и др.) за компютърни умения когато 

е приложимо;  

9. доказателство (сертификат, диплома и др.) за владеене на чужд език, ако 

има такова;  

10. списък на публикациите в съответната научна област, ако има такива.“ 

7. Досегашната алинея 5 става алинея 7. 

„(7) (Предишна ал. 5 – м.07.2021 г.)  След изтичане на срока на договора нов 

срочен трудов договор със същото лице не може да се сключва.“ 

8. Досегашната алинея 6 се изменя и става алинея 8. 

„(8) (Предишна ал. 6, изм. – м.07.2021 г.) Лицата на длъжност „Асистент“ с 

придобита образователната и научна степен „Доктор” могат да участват в обявен 

от Университета конкурс за заемане на академичната длъжност „Главен асистент” 

по реда на настоящите правила.“ 

§ 3. Параграф 4 от Преходните и заключителните разпоредби  се изменя така: 

1. Алинея 5 се изменя и става: 

„(Нова - м.12.2011 г., предишна ал. 4 – м.12.2014 г., изм. – м.07.2021 г.) 

Лицата, които заемат академичната длъжност „Асистент” по чл. 71, ал. 1 ал. 2 и ал.4  

се назначават на трудов договор със срок  една година, като срокът се удължава с 

решение на съвета на основното звено по предложение на катедрата, в зависимост 

от необходимостта от преподаване на съответната дисциплина.“ 
2. Алинея 6 се отменя. 

По четвърта точка от дневния ред: 

4. Във връзка с решение на Академичния съвет, Протокол № 12/24.03.2021 

година, и решение на Академичния съвет, Протокол № 14/14.06.2021 година, 

утвърждава местата за прием на студенти по реда и при условията на чл. 21, ал. 2 

от Закона за висшето образование. Приложение. 

По пета точка от дневния ред: 

5. Номинира кандидат за Постоянните комисии по области на висшето 

образование на Националната агенция за оценяване и акредитация, както следва: 

Постоянна комисия по социални и правни науки, сигурност и отбрана 

- Доц. д-р Маргарита Чешмеджиева, ПН 3.6. Право 

По шеста точка от дневния ред: 

6. Във връзка с писмо № 9104-43/24.06.2021 година на министъра на 

образованието и науката относно предстоящото приемане на Проект на 

Постановление на Министерския съвет на показатели за определяне на 

изследователските висши училища и условията и реда за актуализиране на списъка 

на изследователските висши училища, дава съгласие Югозападният университет 

„Неофит Рилски“ да участва в процедурата по определяне на изследователските 

висши училища по смисъла на чл. 17а от Закона за висшето образование. 
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По седма точка от дневния ред: 

7. Във връзка с Доклад на Контролния съвет относно осъществен контрол 

върху процедури по атестиране на членове от академичния състав на ЮЗУ „Неофит 

Рилски“, приема в срок до 30.09.2021 година деканските ръководства да 

предприемат мерки за отстраняване на констатираните нарушения в работата на 

комисиите за атестиране на факултетите с цел спазване изискванията на закона и 

на Правилника за атестиране на академичния състав в ЮЗУ „Неофит Рилски“. 

 

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


