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РЕШЕНИЯ: 

 

По първа точка от дневия ред: 

1. Утвърждава консолидирания проекто-бюджет за 2020 година – общо разходи в 

размер на 45 000 хил. лева, включително представителни разходи в размер на 150 хил. 

лева. Приложение. 

Представено становище на  Контролния съвет. 

По втора точка от дневния ред: 

2.1. 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 2020 година: 

1. Проекти на основните звена за научни изследвания или художественотворческа 

дейност – 19 процента. 

2. Допълнителна финансова подкрепа към текущи научни проекти или проекти за 

художественотворческа дейност, финансирани от национални или международни 

научни организации – 6 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 провеждане на културни мероприятия – концерти, изложби и др. 

прояви, свързани с художественотворческата дейност  – 11 процента. 

4. Инфраструктурни проекти за провеждане на качествени и 

конкурентноспособни научни изследвания и художественотворческа дейност – 35 

процента. 

5. Подкрепа на специализирани публикации в реферирани от SCOPUS или Web of 

Science/Knowledge издания – 10 процента. 

6. Издаване на научни трудове (подкрепа за издания на ЮЗУ „Неофит Рилски“, 

които се реферират от SCOPUS, Web of Science/Knowledge, ERIH PLUS) – 19 процента.  

2.2. Основни принципи при разпределението и изразходването на средствата за 

конкурсната сесия през 2020 година: 

1. Средствата по т. 1 са за проекти на основните звена, за които могат да 

кандидатстват само млади учени* и постдокторанти* от съответния факултет. 

Съгласно Закона за насърчаване на научните изследвания "Млад учен" е лице, 

което извършва научноизследователска и научно-образователна дейност във висше 

училище и/или научна организация след придобиване на образователно-квалификационна 

степен "магистър", но неповече от 10 години след придобиването й; "Постдокторант" 

е учен, който е придобил образователна и научна степен "доктор", но не повече от 5 

години след придобиването й. 

2. В изпълнение на чл. 8, т. 3 от Наредбата се създава постоянна партида „Текущо 

финансиране и подпомагане“ (т. 2); 

3. Средства за инфраструктурни проекти се предоставят само за необходимата за 

научни изследвания инфраструктура, т.е. за съоръжения, високоспециализирано 
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оборудване, специфична апаратура и др., които предполагат специализирано научно 

обслужване. 

4. Средствата по т. 6 са за подкрепа на издания на ЮЗУ „Неофит Рилски“, които 

се реферират в международни бази данни – SCOPUS, Web of science/Knowledge, ERIH 

PLUS и за изпълнението на годишния издателски план. 

5. Научните резултати на проектите задължително трябва да бъдат публикувани в 

двете световни бази – SCOPUS и Web of Science и/или заявявани като патенти. 

6. Разпределението на средствата по т. 1 се осъществява на конкурсен принцип  от 

Факултетните комисии по НИД и ХТД. 

7. Разпределението на средствата по т. 2, 3, 4, 5, 6 се осъществява на конкурсен 

принцип от Централната университетска комисия по научноизследователска и 

художественотворческа дейност. 

2.3. На основание 12, ал. 1 от във връзка с чл. 8 от 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 утвърждава критерии за оценка и 

класиране на проектите. 

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 2020/2021 година с направените 

предложения за изменение и допълнение. 

3.2. Утвърждава Проекта на Кандидат-студентски справочник за 2020 година. 

По четвърта точка от дневния ред: 

4.1. Утвърждава квалификационна  характеристика и учебен план във Факултета 

по педагогика за придобиване на допълнителна професионална квалификация „Учител в 

група за целодневна организацияна учебния ден (1-4 клас)“ след придобиване на 

образователно-квалификационна степен „Бакалавър“/“Магистър“ или едновременно с 

обучението по специалности от професионално направление 1.2 Педагогика, по които не 

се придобива професионална квалификация „учител“ (напр.: „Педагогика“, „Педагогика 

и образователен мениджмънт“, „Социална педагогика“ и др.), редовна форма на 

обучение, срок на обучение – 3 семестъра. 

4.2. Утвърждава квалификационна  характеристика и учебен план във Факултета 

по педагогика за придобиване на допълнителна професионална квалификация „Учител в 

група за целодневна организацияна учебния ден (1-4 клас)“ след придобиване на 

образователно-квалификационна степен „Бакалавър“/“Магистър“ или едновременно с 

обучението по специалности от професионално направление 1.2 Педагогика, по които не 

се придобива професионална квалификация „учител“ (напр.: „Педагогика“, „Педагогика 

и образователен мениджмънт“, „Социална педагогика“ и др.), задочна форма на 

обучение, срок на обучение – 3 семестъра. 

4.3. Във връзка с изразеното становище от декана на Природо-математическия 

факултет относно предложените за утвърждване квалификационна характеристика и 

учебен план за придобиване на допълнителна професионална квалификация „Учител в 

по информационни технологии и компютърно моделиране (1-4 клас)“, реши:  

1. не утвърждава квалификационната характеристика и учебния план за 

придобиване на допълнителна професионална квалификация „Учител по 

информационни технологии и компютърно моделиране (1-4 клас)“. 
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2. квалификационни характистики и учебни планове с интердисциплинарен 

характер, които обхващат различни професионални направления, задължително да се 

съгласуват с основните звена, осигуряващи обучението в съответното професионално 

направление. 

4.4. Приема, квалификационни характеристики и учебни планове за придобиване 

на професионална квалификация „учител“/допълнителна професионална квалификация 

„учител“ да бъдат внасяни за обсъждане и утвърждаване от Академичния съвет по реда 

на Инструкцията за разработване на нови, обновяване, одобряване и наблюдение на 

учебни планове и програми, приета с Решение на Съвета по качество.  

По пета точка от дневния ред: 

5. На основание чл. 30, ал. 1, т. 10г от Закона за висшето образование във връзка 

с предложение на Комисията за разглеждане на документи за признаване на висше 

образование, придобито в чужбина, признава образованието, придобито в чужбина с цел 

продължаване на образованието в ЮЗУ „Неофит Рилски“ на: 

1. Христина Любенова Методиева по образователно-квалификационна степен 

„Бакалавър“, специалност „Икономика“ от Колеж „Норт Сентрал“, Съединени 

американски щати. 

2. Елени Клеантис Статопулу по образователно-квалификационна степен 

„Магистър“, специалност „Психология“ от Университет на Никозия, Кипър, и 

Университет на Патра, Гърция, съвместна програма. 

3. Григориос Христос Нику по образователно-квалификационна степен 

„Бакалавър“, специалност „Физическо възпитание“ от Университет  - Сараево, Босна и 

Херцеговина. 

4. Киряки Александра Анестис Албаниду по образователно-квалификационна 

степен „Бакалавър“, специалност „Психология“ от Солунския университет „Аристотел“, 

Гърция. 

5. Мария Емануил Боцоглу по образователно-квалификационна степен 

„Магистър“, специалност „Специална педагогика“ от Университет Никозия, Кипър. 

6. Дорина Сократис Мустака по образователно-квалификационна степен 

„Бакалавър“, специалност „Психология“ от Университет за социални и политически 

науки „Пандио“, Гърция. 

По шеста точка от дневния ред:  

6. Дава съгласие, за незаетите места да бъдат обявени конкурси за прием на 

докторанти за  учебната 2019-2020 година по професионални направления, съответно в 

редовна форма на обучение – 35 места, в задочна форма на обучение – 14 места. 

Приложение. 

По седма точка от дневния ред: 

7.1. Приема Проекта на План за заседанията на Академичния съвет през 

академичната 2019-2020 година. 

7.2. Приема Проекта за изменение и допълване, както и направените 

предложения, и утвърждава състава на Университетската комисия по академична етика: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Проф. д.н. Людмил Кръстев. 

ЧЛЕНОВЕ: 

1. Проф. д-р Емил Куков, Факултет по изкуствата. 

2. Проф. д-р Пелагия Терзийска, Факултет по педагогика. 

3. Доц. д-р Елена Ставрова, Стопански факултет. 
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4. Доц. д.н. Костадин Паев, Правно-исторически факултет. 

5. Доц. д-р Радослав Мавревски, Природо-математически факултет. 

6. Доц. д-р Радослав Цонев, Филологически факултет. 

7. Доц. д-р Росица Дойновска, Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и 

спорт“. 

8. Виктория Текерска, Студентски съвет. 

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


