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РЕШЕНИЯ: 

 
 

По първа точка от дневния ред: 
1. Приема Доклада за състоянието на Югозападния университет „Неофит Рилски” 

за периода 2021 – 2022 година и дава положителна оценка за работата на органите за 
управление и на ректорското ръководство. 

2. Да продължи разширяването на международния образователен обмен с 
университети от Европа и други континенти чрез академични мобилности на 
преподаватели  и студенти, чрез съвместни образователни проекти и други. 

3. Да продължи надграждането на използваните електронни платформи и други 
съвременни образователни технологии, както за обучение, така и за оценяване и контрол 
на резултатите от него.  

4. Да продължи разработването и прилагането на професионални направления / 
специалности със стратегическо значение за страната и региона, съобразно обявяването 
на 2023 година за година на образованието и повишаването на квалификацията, както и 
от произтичащите от това приоритети на Европейския съюз – тясно сътрудничество на 
образованието с бизнеса и с личната мотивация на обучаващите се; привличане на 
висококвалифицирани специалисти от чужбина с признаването на дипломите им и 
повишаване на квалификацията им в България, постигане на цифров преход и 
цифровизация при повишаване на устойчивостта на ЕС. 

5. Да се запази положителната тенденция и да продължи нарастването на 
публикационната активност на членовете на академичния състав с цел Югозападният 
университет „Неофит Рилски“ да заеме място сред изследователските университети в 
България. 

6. Да продължи активната проектна дейност на Югозападния университет в 
национални и международни научни програми и фондове. 

7. Да продължи процесът за създаване на оптимални условия за привличане и 
задържане на млади преподаватели в университета чрез разширяване на възможностите 
и формите за участие на студентите и докторантите в научноизследователската, 
художественотворческата и спортна дейност. 

8. Да се оптимизира онлайн достъпа до научна литература на студенти, 
докторанти и преподаватели. 

 
По втора точка от дневния ред: 
2. Изслуша  Доклада на Контролния съвет за периода 2021 - 2022 година.  
 
По трета точка от дневния ред: 
3. За допълване състава на Контролния съвет избира в съответствие с приетия 

числен състав студента Петьо Пиперевски, Стопански факултет. 
 
По четвърта точка от дневния ред: 
4.1. На основание чл. 293 от Кодекса на труда във връзка с чл. 87, ал. 4 от 

Правилника за устройството и дейността на Югозападния университет „Неофит Рилски” 



 

  ОБЩО СЪБРАНИЕ 
МАНДАТ 2019 - 2023 

Протокол № 4 / 22.12.2022 година 
Препис-извлечение 

 

 

приема за 2023 година средствата за социално-битово и културно обслужване да се 
разпределят и използват за: 

1) Пряко изплащане на членовете на колектива  в зависимост от действително 
отработените дни за периода, за който се начисляват – в размер до 50 лева за един месец. 

2) Поевтиняване на храната в стола – до 35%. 
3) Организиране на тържества и други – до 10 хил. лева. 
4) Отпускане на помощи за членовете на колектива за лекарства, при 

боледуване или други случайно настъпили събития до 2,5 МРЗ. Конкретният размер се 
определя в зависимост от нуждата след решение на Ректорския съвет. 

5) Други социално-битови и културни потребности – до 10 хил. лева. 
4.2. Приема средствата за СБКО да бъдат в размер на максимално допустимия 

праг, приет със Закона за изпълнение на държавния бюджет. 
4.3. В случай на промяна на финансовите условия и възможности, възлага на 

Академичния съвет при необходимост да приеме преразпределение на средствата за 
СБКО по реда на чл. 87, ал. 4  от Правилника за устройството и дейността на ЮЗУ 
„Неофит Рилски”. 

 
По пета точка от дневния ред: 
5.1. Определя броя на представителите на работниците и служителите да бъде 5 

(пет) по смисъла на чл. 7, ал. 2 и на чл. 7а от Кодекса на труда,  избрани за срок от 3 (три) 
години. 
 5.2. Избира за представители на работниците и служителите по смисъла на чл. 7, 
ал. 2 и на чл. 7а от Кодекса на труда: 

 проф. д-р Иванка Станкова 
 доц. д-р Мариела Филипова 
 доц. д-р Таня Стоянова 
 Антоанела Ванева 
 Миглена Василева 

       
.......................................................................................... 


