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РЕШЕНИЯ: 

 

По първа точка от дневния ред: 

1. Приема Доклада за състоянието на Югозападния университет „Неофит Рилски” 

за периода 2019 – 2020 година и дава положителна оценка за работата на органите за 

управление и на ректорското ръководство. 

2. Да се затвърдява и разширява международният образователен обмен с 

университети от Европа и други континенти чрез академични мобилности на водещи 

лектори и студенти, WEB образователни форуми, съвместни образователни проекти и 

други. 

3. Да се разработи процедура за признаване и получаване на двойни дипломи 

между ЮЗУ “Неофит Рилски” и чуждестранни университети. 

4. Във всяка специалност да се разработват и прилагат образователни стратегии и 

акценти съобразно приоритетите на Европейския съюз – работа с уязвими групи, 

компетентностен подход на образованието, проектно базирано обучение, свободен 

достъп до информация и други.  

5. Да се увеличи броят на акредитираните специалности в дистанционна форма на 

обучение.  

6. Да се стимулира създаването и поддържането на база данни от учебни 

материали и дидактически информационни ресурси по всяка учебна дисциплина.   

7. Да се работи по създаването на система от дейности, насочени към средните 

училища в България и чужбина, действащи перманентно, с цел презентиране на 

специалностите и мотивация за информиран избор на професия. 

8. Създаване на система от мерки за оптимизиране на кандидатстудентската 

кампания на ЮЗУ „Неофит Рилски” – информираност в общността, консултации и 

други. 

9. Да продължи активната проектна дейност на Югозападния университет в 

национални и международни научни програми и фондове. 

10. Да се увеличи публикационната активност като се създадат механизми за 

обвързване на научната дейност със системата на възнагражденията чрез промени във 

вътрешните правила. 

11. Да се създадат условия за привличането и задържането на млади 

преподаватели в университета чрез разширяване на възможностите и формите за участие 

на студентите и докторантите в научноизследователската, художественотворческата и 

спортна дейност. 

12. Да се оптимизира съдържанието и визията на интернет сайта на Югозападния 

университет „Неофит Рилски“. 

     Срок: м. септември 2022 година 

По втора точка от дневния ред: 

2. Изслуша  Доклада на Контролния съвет за периода 2019 - 2020 година.  

По трета точка от дневния ред: 

3. Приема Проекта за изменение и допълнение на Правилника за устройството и 

дейността на ЮЗУ „Неофит Рилски“: 

§ 1. Член 3, алинея 1, точка 2 се изменя така: 
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„2. (нова – 2005 г., изм. – 2021 г.) Разполага с академичен състав на основен трудов 

договор, който по всяка специалност води не по-малко от половината от аудиторните и 

практическите занятия, като хабилитираните лица в него провеждат за всяка специалност 

не по-малко от 70 на сто от лекционните курсове.“ 

§2. Член 5, алинея 3 се допълва с нова точка 12: 

„12. (нова – 2021 г.) Право да сключва до две споразумения с държавни и 

общински училища от системата на предучилищното и училищното образование за 

извършване на съвместна учебна дейност по учебните предмети и/или модули за 

придобиване на профилираната и професионалната подготовка във втори гимназиален 

етап от средната степен на образование, както и по учебните предмети за придобиване 

на специализираната подготовка в средната степен на образование при спазване 

изискванията на този закон и на Закона за предучилищното и училищното образование, 

по ред, определен с решение на Академичния съвет. Споразумението, както и промените 

в него влизат в сила след одобряване от министъра на образованието и науката.“ 

§ 3. Член 9, алинея 2 се изменя и става: 

/2/ (изм. – 2021 г.) Съветът на настоятелите се състои от 8 членове, избрани по 

реда и условията на Закона за висшето образование. 

§ 4. Член 10 се изменя и допълва така: 

1. Алинея 2 се изменя и допълва и става: 

„/2/ (Предишна ал. 5, изм. – 2008 г., изм. и доп. – 2021 г.) Членовете, 

представляващи  академичния състав са не по-малко от 75 на сто и не повече от 84 на сто 

от състава на Общото  събрание, като не по-малко от една четвърт от тях са 

нехабилитирани преподаватели. Членовете, представляващи студентите и докторантите, 

са не по-малко 15 на сто от състава на Общото събрание, а членовете, представляващи 

административния персонал, са не повече от 5 на сто от състава на Общото събрание, 

като имат поне един представител.“ 

2. Създава нова алинея 3: 

„/3/ (Нова – 2021 г.) Всички хабилитирани лица на основен трудов договор с 

Университета са членове на Общото събрание.“ 

3. Предишната алинея 3 става алинея 4. 

4. Предишната алинея 4 става алинея 5 и се изменя така: 

„/5/ (Предишна ал. 4 – 2021 г., изм. – 2021 г.) Квотата на студентите се разпределя 

пропорционално на броя на студентите редовно обучение по факултети. Процедурата за 

избор на представители на студенти и докторанти се определя с правилника за 

организацията и дейността на Студентския съвет.“ 

5. Предишната алинея 5 става алинея 6. 

6. Създава нова алинея 7: 

„(Нова – 2021 г.) Структурният състав и общият брой на членовете на Общото 

събрание за всеки мандат се определя от Академичния съвет по правилата на 

предходните алинеи.“ 

§ 5. Член 12 се изменя и допълва така: 

1. В алинея 1, точка 4 се допълва и става: 

„4. (доп. – 2021 г.) Избира с тайно гласуване ректор и предлага на министъра на 

образованието и науката сключването на договор по чл. 10, ал. 2, т. 10 от ЗВО.“ 

2. В алинея 1, точка 6 се допълва и става: 

https://apis.swu.bg/p.php?i=2669543
https://apis.swu.bg/p.php?i=11492#p42640359
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„6. (доп. – 2021 г.) Обсъжда и приема годишния доклад на ректора за състоянието 

на Университета, както и заключителния отчет в края на мандата за периода на 

управление.“ 

3. Създава нова алинея 3: 

/3/ (Нова – 2021 г.)  Председателят на Общото събрание представлява 

Университета по трудовото правоотношение за заеманата от ректора академична 

длъжност.“ 

§ 6. Член 13 се изменя и допълва така: 

1. Алинея 1, точка 1 се допълва така: 

„1. (доп. – 2021 г.) Определя образователната политика на Университета в 

съответствие с утвърдената политика по чл. 10, ал. 2, т. 9 на ЗВО, приема мандатната 

програма и контролира нейното изпълнение.“ 

2. Алинея 1, точка 7 се изменя така: 

„7. (предишна т. 6 - 2011 г., изм. – 2021 г.) Утвърждава или променя 

квалификационните характеристики и учебните планове за подготовка на специалисти 

по образователните степени на Университета.“ 

3. Алинея 1, точка 10 се изменя така: 

„10. (изм. – 2008 г., предишна т. 9 - 2011 г., изм. – 2021 г.) Приема правилник за 

атестирането на академичния състав на Университета.“  

4. В алинея 1 създава нова точка 10а: 

„10а. (нова – 2021 г.) обявява конкурси за заемане на академични длъжности по 

предложение на съветите на основните звена.“ 

5. Алинея 1, точка 13, б. „г“ и б. „д“ се изменят и допълват: 

„13. (изм. предишна т. 11 - 2011 г.) Взема решение за: 

г) (изм. – 2021 г.)  сключване на споразумения по чл. 21, ал. 1, т. 16 от ЗВО; 

д) (нова – 2021 г.) определя реда за съгласуване на проектите на училищни учебни 

планове и на учебни програми по учебните предмети и/или модули от профилираната, 

професионалната и специализираната подготовка в случаите по чл. 21, ал. 1, т. 16 от 

ЗВО.“ 

6. В алинея 1, точка 20 се отменя. 

7. Алинея 1, точка 21 се допълва така: 

„21. (нова – 2007 г., предишна т. 19 - 2011 г., доп. – 2021 г.) Ежегодно предлага на 

министъра на образованието и науката размера на таксите по чл. 9, ал. 3, т. 7 от ЗВО за 

кандидатстване и обучение на студенти и докторанти.“ 

8. В алинея 1, точка 23 се отменя. 

9. В алинея 1 създава нова точка 24: 

„24. (нова – 2021 г.) взема и други решения в случаите, предвидени с нормативен 

акт.“ 

10. Алинея 3 се изменя и става: 

„/3/ (Изм. – 2005 г., изм. – 2021 г.) Членовете, представляващи академичния 

състав, са непо-малко от 75 на сто и не повече от 83 на сто от състава на академичния 

съвет по ал. 2, като не по-малко от една четвърт от тях са нехабилитирани преподаватели; 

членовете, представляващи студентите и докторантите, са не по-малко от 15 на сто от 

състава на академичния съвет; членовете, представляващи служителите, са не повече от 

5 на сто от състава на академичния съвет, като имат поне един представител.“ 

11. Създава нова алинея 10. 

https://apis.swu.bg/p.php?i=11492#p42640359
https://apis.swu.bg/p.php?i=11492#p42640364
https://apis.swu.bg/p.php?i=11492#p42640364
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„/10/ (Нова – 2021 г.) В академичния съвет с право на глас участват и членовете 

на съвета на настоятелите.“. 

§ 7. Чл. 14 се изменя така: 

1. Алинея 1 се изменя и става: 

„/1/ (Изм. – 2009 г., 2010 г., 2017 г., изм. – 2021 г.)  За ректор и декан могат да се 

кандидатират хабилитирани лица – професор или доцент, които към деня на избора са 

работили на основен трудов договор с Университета съответно за ректор - най-малко 5 

години, за декан  – най-малко 3 години. Не могат да бъдат избирани лица, чиято възраст 

към датата на избора не позволява да изпълнят поне половината от законоустановения 

мандат до навършване на 65-годишна възраст.“ 

2. Алинея 2 се изменя и става:  

„/2/ (Нова – 2011 г., изм. – 2021 г.) Мандадът на лицата, избрани на ръководните 

длъжности ректор и декан изтича с мандата на общото събрание, което ги е избрало.“ 

3. Алинея 3 се изменя и става: 

„/3/ (Изм. – 2005 г., предишна ал. 2 – 2011 г., изм. – 2021 г.) Лицата, избирани на 

ръководните длъжности ректор, декан, ръководител на катедра  и техните заместници, 

не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата на една и съща 

длъжност.“ 

4. Алинея 6 се изменя и става: 

„/6/ (Предишна ал. 5 – 2011 г. ., изм. – 2021 г.) Ректорът и деканът  се избират 

измежду  предложените кандидати от членовете на Общото събрание, като за избран се 

счита кандидатът, който е получил повече от 50% от гласовете на присъстващите.“ 

5.Алинея 8 се изменя и става: 

„/8/ (Предишна ал. 7 – 2011 г., изм. – 2021 г.) При участие в избора само на един 

кандидат, който не е получил повече от 50% от гласовете, или нито един от кандидатите 

по ал. 7 не е получил повече от 50% от гласовете, се насрочва нов избор, не по-рано от 

две седмици.“ 

6. Алинея 9 се отменя. 

§ 8. Член 15 се изменя и допълва така: 

1. Алинея 1, точка 3 се изменя и става: 

„3. (нова – 2001 г., изм. – 2009 г., изм. – 2021 г.) Утвърждава щатното разписание 

на длъжностите в университета.“ 

2. Алинея 1, точка 4 се допъва и става: 

„4.  (доп. – 2021 г.) Сключва и прекратява трудови договори, а с избрания декан и 

с ръководител на катедра и техните заместници сключва съответно допълнително 

споразумение по чл. 119 и 107 от Кодекса на труда.“ 

3.  Аинея 1, точка 7 се допъва и става: 

„7. (изм. – 2009 г., 2010 г., 2017 г., доп. – 2021 г.) Предлага на Академичния съвет 

кандидатурите на хабилитирани преподаватели – професори или доценти, за избор на 

заместник-ректори, които към деня на избора са работили най-малко 3 години на основен 

трудов договор с Университета. Не могат да бъдат избирани лица, чиято възраст към 

датата на избора не позволява да изпълнят поне половината от законоустановения мандат 

до навършване на 65-годишна възраст.“ 

4. В алинея 1 създава нова точка 10: 

„10. (нова – 2021 г.) Предлага на академичния съвет създаване, преобразуване или 

закриване на департаменти, катедри и обслужващи звена.“ 

https://apis.swu.bg/p.php?i=491209#p5987600
https://apis.swu.bg/p.php?i=491209#p5987593
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5. В алинея 1 създава нова точка 11: 

„11. (нова – 2021 г.) Взема решение за признаване на висше образование, 

придобито в чужбина, с цел продължаване на образованието в Университета въз основа 

на доклад на комисия.“ 

6. В алинея 1 създава нова точка 12: 

„12. (нова – 2021 г.) Подготвя и представя ежегоден отчет до министъра на 

образованието и науката за изпълнението на задълженията по договора за управление.“ 

7. В алинея 1 създава нова точка 13: 

„13. (нова – 2021 г.) Представя ежегодно на Общото събрание отчет за работата 

си и за резултатите от изпълнението на политиката за развитие на висшето училище, за 

финансовото състояние на висшето училище, за съществуващите проблеми и мерки за 

тяхното решаване.“ 

8. Предишната точка 10 става точка 14 и се допълва така: 

„14. (предишна т. 10, доп. – 2021 г.) Изпълнява други функции, произтичащи от 

законите, от политиката за развитие на Университета и от решенията на Общото 

събрание или на Академичния съвет.“ 

9. Предишната точка 11 става точка 15. 

10. Алинея 2 се допъва и става: 

„/2/ (Нова – 2005 г., доп. – 2021 г.) След изтичане на срока по чл. 8, ал. 3 и в 

случаите по чл. 14, ал. 2 и 3, ректорът не представлява университета и не може да 

упражнява правомощията по ал. 1, освен в случаите по чл. 24, ал. 1 и ал. 2.“ 

§ 8. Член 17, алинея 1 се изменя и става: 

„/1/ (Изм. – м.11.2015 г., изм. – м.09.2016 г., изм. – 2021 г.) Ректорът се подпомага 

в своята дейност от Ректорски съвет, който включва заместник-ректорите, помощник-

ректора и главния счетоводител.“ 

§ 9. Член 19 се изменя така: 

1. Алинея 2 се изменя и става: 

„/2/ (Изм. и доп. – 2021 г.) При определяне на кворума по ал. 1 се изключват лицата 

в отпуск поради нетрудоспособност, бременност, раждане и осиновяване или за 

отглеждане на малко дете, лицата в командировка извън страната, както и членовете на 

съвета на настоятелите, които не присъстват на заседанието. Общият брой на 

редуцираните лица е не по-голям от 1/4 от броя на лицата в списъчния състав.“ 

2. Алинея 4 се изменя и става: 

„/4/ (Нова – 2001 г., изм. – 2005 г., изм. – 2011 г., изм. – 2021 г.) Решенията по чл. 

13, ал. 1, т. 11 и по чл. 20, ал. 9, т. 3 се вземат с обикновено мнозинство от членовете на 

академичния състав.“ 

§ 10. Член 20 се изменя и допълва така: 

1. Алинея 1, точка 1 се изменя и става: 

„/1/ (Изм.– 2005 г., изм. – 2021 г.) Факултетът е основно звено на Университета, 

обединяващо не по-малко от три катедри за осигуряване на обучението на студенти в 

едно или повече професионални направления от областите на висшето образование, 

което: 

1.(изм. – 2005 г., доп. – 2018 г., изм. – 2021 г.) Разполага с хабилитирани лица от 

академичния състав на факултета на основен трудов договор, които провеждат за всяка 

специалност не по-малко от 70 на сто от лекционните часове. При необходимост и след 

решение на академичния съвет за отделни специалности хабилитираните лица могат да 
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провеждат и не по-малко от 50 на сто от лекционните часове. След решение на 

съответния факултетен съвет до 10 на сто от общия хорариум на учебните часове от 

учебния план при обучението в образователно-квалификационната степен "бакалавър" и 

до 20 на сто от общия хорариум на учебните часове от учебния план при обучението в 

образователно-квалификационната степен "магистър" могат да бъдат провеждани от 

изявени специалисти от практиката.“ 

2. Алинея 3 се изменя и става: 

„/3/ (Изм. – 2021 г.) Общото събрание на факултета се състои от членове на 

академичния състав на основен трудов договор, от представители на административния  

персонал, на студентите и докторантите във факултета. Членовете, 

представявляващи  академичния състав са не по-малко от 75 на сто и не повече от 84 на 

сто от състава на Общото  събрание, като не по-малко от една четвърт от тях са 

нехабилитирани преподавали. Членовете, представляващи студентите и докторантите, са 

не по-малко 15 на сто от състава на Общото събрание, а членовете, 

предсталяващиадминистртивния персонал, са не повече от 5 на сто от състав на Общото 

събрание, като имат поне един представител.“ 

3. Алинея 7 се изменя и става: 

„/7/ (Изм. – 2021 г.) Факултетният съвет се състои не по-малко от 21 членове и 

включва представители на академичния състав на основен трудов договор, студенти и 

докторанти. Не по-малко от три четвърти от членовете на Факултетния съвет са 

хабилитирани лица.“ 

4. Алинея 9, точка 1 се допълва и става: 

„1. (изм. и доп. – 2010 г., изм. – 2017 г., доп. – 2021 г.)  Избира за заместник-декани 

с тайно гласуване по предложение на декана хабилитирани лица – професор или доцент, 

които към деня на избора са работили най-малко 3 години на основен трудов договор с 

Университета. Не могат да бъдат избирани лица, чиято възраст към датата на избора не 

позволява да изпълнят поне половината от законоустановения мандат до навършване 

на 65-годишна възраст.“ 

5. Алинея 9, точка 2, буква „г“ се изменя и става: 

„г/ (изм. – 2021 г.) Доклади за оценяване и акредитация по образователно-

квалификационни степени на професионални направления, специалности от 

регулираните професии и докторски програми във факултета.“ 

6. Алинея 9, точка 4 се отменя. 

7. Алинея 9, точка 9 се изменя и става“  

„9. (изм. – 2005 г., изм. – 2021 г.) Обсъжда и приема резултатите от атестирането 

на членовете на академичния състав на факултета.“ 

8. Алинея 11 се отменя. 

§ 11. Член 22 се отменя. 

§ 12. Член 23 се изменя и допълва така: 

1. Алинея 3 се допълва и става: 

„/3/ (Изм. – 2005 г., изм. – 2009 г., доп. – 2010 г., изм. – 2017 г., доп. – 2021 г.)  За 

ръководител на катедра могат да се кандидатират хабилитирани в съответното научно 

направление лица – професори или доценти, които към деня на избора са работили най-

малко 1 година на основен трудов договор с Университета. Не могат да бъдат избирани 

лица, чиято възраст към датата на избора не позволява да изпълнят поне половината от 

законоустановения мандат до навършване на 65-годишна възраст.“ 
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2. Алинея 10 се изменя и става: 

„/10/ (Нова – м. 09.2016 г., изм. – 2021 г.) Изискването по ал. 3 – кандидатите за 

ръководител на катедра да са работили най-малко 1 година  на основен трудов договор с 

Университета, не се прилага при създаване на катедри по нови учебно-научни 

направления за срок до 5 години от тяхното създаване.“ 

§ 13. В член 24 създава нова алинея 2: 

„/2/ (Нова – 2021 г.) Мандатът на едноличните органи за управление се прекратява 

предсрочно, когато бъдат освободени от длъжностите по чл. 48 от ЗВО, както и при 

навършване на 65-годишна възраст. Органът, който ги е избрал, провежда частичен 

избор в срок до два месеца.“ 

§ 14. Член 30 се допълва така: 

1. Създава нова алинея 1: 

„(1) (Нова – 2021 г.) Учебният процес се провежда в основните звена на 

университета или в съответните организационни структури, признати по 

законодателството на държавата, където се провежда обучението, когато учебният 

процес се извършва в чужбина от чуждестранно висше училище по договор за съвместна 

учебна дейности или за образователен франчайз по специалности и образователно-

квалификационни степени и образователно и научна степен.“ 

2. Предишната алинея 1 става алинея 2. 

§ 15. Член 31 се изменя така: 

1. В алинея 1, точка 3 се изменя и става: 

„3. (отм. – 2007 г., изм. – 2021 г.) Образователна и научна степен „доктор“ – след 

придобита образователно-квалификационна степен „магистър“, със срок на обучение 

съгласно Вътрешните правила за развитие на академичния състав в ЮЗУ „Неофит 

Рилски“.“ 

2. Алинея 5 се отменя. 

3.Алинея 6 се отменя. 

4. Алинея 7 се изменя и става: 

„/7/ (Нова – 2007 г., изм. – 2021 г.) Лицата, придобили образователно-

квалификационна степен “бакалавър” по реда на ал. 1, т. 1, б. „а“, могат да продължат 

образованието си в образователно-квалификационна степен “магистър” само в същото 

професионално направление по ред, определен със закона и вътрешните правилници.“ 

§ 16. Член 32 се изменя и става: 

„Чл. 32. (Изм. – 2021 г.) В Университета се обучават български и чуждестранни 

граждани, на български език и на чужд език, при ред и условия, определени в Правилника 

за образователните дейности.“ 

§ 17. Член 36, алинея 1 се изменя и става: 

„/1/ (Изм. – 2021 г.) Учебните занятия се провеждат по предварително изготвен 

разпис в основните звена, утвърден от декана на факултета и заместник-ректора по 

образователни дейности, за всеки семестър по учебни часове и учебни седмици.“ 

§ 18. Член 37 се изменя и допълва така: 

1. Предишната алинея 1 става алинея 2. 

2. Предишната алинея 2 става алинея 3 и се отменя. 

3. Предишната алинея 3 става алинея 4. 

4. Предишната алинея 4 става алинея 5. 

5. Предишната алинея 5 става алинея 6. 



 

  ОБЩО СЪБРАНИЕ 
МАНДАТ 2019 - 2023 

Протокол № 2 / 12.05.2021 година 
 

 

 

6. Предишната алинея 6 става алинея 7 и се изменя така: 

„/7/ (Доп. – 2005 г., предишна ал. 6, изм. – 2021 г.) Учебната документация – 

квалификационна характеристика и учебният план за всяка специалност се приема 

последователно от факултетния съвет и от Академичния съвет и се утвърждава от 

ректора, в съответствие с правилата на система за качество.“ 

7. Предишната алинея 7 става алинея 8 и се изменя така: 

„/8/ (Предишна ал. 7, изм. – 2021 г.) Промени в учебната документация се правят 

от Академичния съвет по предложение на съответните факултетни съвети, освен в 

случаите, предвидени с този правилник и с Правилника за образователните дейности.“. 

8. Предишната алинея 8 става алинея 9 и се изменя така: 

„/9/ (Предишна ал. 8, изм. – 2021 г.) Еднократно преместване на учебните 

дисциплини от един семестър в друг при запазване на хорариума и кредитите се 

извършва с решение на факултетния съвет.“ 

9. Предишната алинея 9 става алинея 10. 

10. Предишната алинея 10 става алинея 11. 

11. Създава нова алинея 12: 

„/12/  (Нова – 2021 г.) В университета се извършва обучение по задължителни, 

избираеми и факултативни дисциплини.“  

12. Предишната алинея 11 става алинея 13. 

13. Предишната алинея 12 става алинея 14. 

§ 19. Член 38 се изменя така: 

1. Алинея 1 се изменя и става: 

„/1/ (Изм. – 2007 г., изм. – 2021 г.) Формите за проверка и оценка на знанията и 

уменията на студентите се определят в учебните планове и програми. Основна форма на 

оценяване на знанията са изпитите, които са писмени, освен когато спецификата на 

учебната дисциплина и/или модул изисква друго.“ 

2. Алинея 2 се отменя. 

§ 20. Член 39 се изменя и допълва така: 

1. В алинея 1 създава нова точка 11: 

„11. (нова – 2021 г.) Други, предвидени със закона и вътрешните правила.“ 

2. Алинея 2 се изменя и става: 

„/2/ (Нова – 2008 г., изм. – 2021 г.) Условията за кандидатстване и приемане на 

студенти, докторанти и специализанти  се регламентират в отделни правилници, които 

се утвърждават от академичния съвет.“ 

3. Алинея 3 се изменя и става: 

„/3/ (Нова – 2011 г., изм. – 2021 г.) Признаването на висше образование, придобито 

в чужбина, с цел продължаване на образованието в университета, се извършва от 

ректора, по утвърдена процедура.“ 

§ 21. Член 42 се изменя така: 

1. Алинея 5 се изменя и става: 

„/5/ (Нова - 2008 г., изм. – 2011 г., изм. – 2021 г.) В конкурсните документи за 

заемане на академична длъжност се включва и споразумение по образец, с който 

кандидатите се задължават да работят в университета не по-малко от пет години след 

сключване на трудовия договор за заемане на длъжността по ал. 1, т. 1 и по т. 2 за 

академичната длъжност „главен асистент“.“ 

2. Алинея 6 се изменя и става: 
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„/6/ (Изм. – 2005 г., предишна ал. 5 – 2008 г., изм. – 2011 г., изм. – 2021 г.) 

Длъжностите по ал. 1 се заемат по основен трудов договор за неопределен срок, с 

изключение на академичната длъжност „асистент”, която се заема по трудов договор за 

определен срок, а длъжностите по ал. 2 се заемат по реда на Вътрешните правила за 

развите на академичния състав в ЮЗУ „Неофит Рилски“.“ 

3. Алинея 7 се изменя и става: 

„/7/ (Изм. – 2008 г., изм. – 2021 г.) Трудовите отношения между лицето, спечелило 

конкурса и университета възникват от деня на утвърждаване на избора от компетентния 

орган. В едномесечен срок ректорът сключва трудовия договор за съответната длъжност. 

Споразумението по ал. 5 е неразделна част от сключения трудов договор.“. 

§ 22. В член 45, алинея 1 се правят следните изменения: 

„/1/ (Изм. – 2005 г., изм. – 2011 г., изм. – 2021 г.) Съветите на основните звена 

могат да избират хонорувани преподаватели по предложение на катедрените съвети и 

при осигурен хорариум за учебната година. Хоноруваните преподаватели трябва да 

отговарят на изискванията, установени с Правилника за образователните дейности.“ 

§ 23. В член 46 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Алинея 1 се изменя и става: 

„/1/ (Изм – 2005 г., изм. – 2009 г., изм. – 2021 г.) С решение на факултетния съвет 

като гост-преподаватели за определен срок могат да се привличат изтъкнати учени и 

преподаватели от чужбина и страната за научнопреподавателска дейност.“ 

2. Алинея 2 се отменя. 

3. Алинея 3 се допълва и става: 

„/3/ (Изм. – 2005 г., изм. – 2008 г., доп. – 2021 г.) Ректорът сключва с гост-

преподавателя споразумение за срок не повече от една година, който може да бъде 

подновяван.“ 

§ 24. В член 46б алинея 1 се допълва така: 

„/1/ (Доп. – 2021 г.) За подпомагане на научноизследователската и художествено-

творческата дейност се назначават изследователи, специалисти и експерти.“ 

§ 25. В член 47 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Точка 5 в алинея 1 се изменя и става: 

„5. (изм. – 2021 г.) Да използват работното си място при спазване на изискванията 

по охрана на труда и Правилника за вътрешния ред.“ 

2. Алинея 2 се отменя. 

3. Алинея 3 се допълва и става: 

„/3/ (Изм. – 2009 г., доп. – 2021 г.) Преподавателите по чл. 42, ал. 1, т. 1 и по т. 2 

за академичната длъжност „главен асистент“ имат право на всеки 7 години да ползват 

платен отпуск до една академична година за творческо си развитие, като в срока на 

разрешения отпуск се включва и полагащият се платен годишен отпуск за съответния 

период. През тази година на тях не им се възлага учебна заетост. Във времето за 

творческо развитие се включват и специализациите извън университета, с 

продължителност повече от три месеца. Решението се взема от факултетния съвет.“ 

4. Алинея 6 се допълва и става: 
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„/6/ (Нова – 2005 г., изм. – 2008 г., доп. – 2021 г.) Ректорът сключва договор за 

повишаване на квалификация, с който се уговарят условията, при които ще се ползва 

разрешения творчески отпуск от преподавателите по чл. 42, ал. 1, т. 1 и по т. 2 за 

академичната длъжност „главен асистент“.“ 

§ 26. Член 48, алинея 2, точка 1 се изменя и става: 

„1. (изм. – 2021 г.)  Да изпълнява задълженията си в съответствие с длъжностната 

си характеристика.“ 

§ 27. Член 49, алинея 7 се изменя и става: 

„/7/ (Нова – 2005 г., изм. – 2021 г.) Допуска се част от норматива да се осигури от 

дейностите, предвидени в ал. 3 и 4, по предложение на факултетния съвет, утвърдено от 

ректора.“ 

§ 28. В член 50 се правят следните изменения и допълнения: 

1.  Точка 4 в алинея 1 се отменя. 

2. Алинея 5 се допълва и става: 

„/5/ (доп. – 2021 г.) Атестацията се извършва от комисия, чийто състав и мандат 

се определя от факултетния съвет. Становището на атестационната комисия се 

утвърждава с решение на факултетния съвет, съобразено със ЗВО и вътрешните 

правилници.“ 

3. Алинея 6 се изменя и става: 

„/6/ (изм. – 2021 г.) При атестация лицата от академичния състав са длъжни да 

предоставят на атестационната комисия всички сведения за научната и учебната си 

дейност, които се изискват от Правилника за атестиране на академичния състав.“ 

§ 29 . В члeн 51, алинея 1 се правят следните изменения:  

1. Точка 3 с изменя и става: 

„3. (изм. – 2021 г.) Когато не може да им се осигури изпълнение на 

преподавателска дейност.“ 

2. Точка 5 се изменя и става: 

„5. (изм. – 2021 г.) При отнемане на научната степен.“ 

§ 29. Член 52, алинея 7 се изменя и става: 

„/7/ (Изм. – 2001 г., изм. – 2021 г.) Член на академичния състав, за който е 

установена и доказана корупция се уволнява дисциплинарно.“ 

§ 30. Член 55а се отменя. 

§ 31. Член 55б се отменя. 

§ 32. В член 59, алинея 3 се изменя и става: 

„/3/ (изм. – 2021 г.) Студентите, докторантите и специализантите - сираци, хора 

със сензорни увреждания и други с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 

и над 70 на сто, военноинвалиди, и военнопострадали и лица, които към момента на 

навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила 

на детето – настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или 

специализирана институция, майки с деца до 6-годишна възраст и диспансеризираните, 

имат право на специални облекчения, регламентирани в правилниците на висшето 

училище, регламентирани в Правилника за образователната дейност и в други 

правилници.“ 

§ 33. В член 62 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Алинея 1 се допълва и става: 
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„ /1/ (Доп. – 2021 г.) Обучението на докторантите се извършва на основата на 

индивидуален план и включва подготовка и полагане на изпити, научноизследователска, 

педагогическа дейност и защита на дисертационен труд.“ 

2. Създава нова алинея 2: 

„/2/ (Нова – 2021 г.) Съветът на основното звено, което обучава докторанта, 

избира научния му ръководител, утвърждава учебния план и ежегодно го атестира.“ 

§ 34. Член 63 се изменя и допълва така: 

„Чл. 63. (Изм. и доп. – 2021 г.) За ръководители на докторанти се избират 

хабилитирано лице или доктор на науките на трудов договор в Университета. 

Ръководител на докторант може да бъде и изследовател, който отговаря на изискванията 

на чл. 2б, ал. 1 и 5 от Закона за развитието на академичния състав в Република 

България за заемане на академичната длъжност "професор" или "доцент" в съответното 

професионално направление. По изключение, при липса на подходящи хабилитирани 

лица на трудов договор, за ръководители могат да се назначават специалисти от други 

висши училища или научен институт.“ 

§ 35. Член 65, алинея 4 се допълва и става: 

„/4/ (Предишна ал. 3 – 2005 г., доп. – 2021 г.) Оспорените разпоредби по 

предходната алинея не се прилагат до решаване на спора чрез преговори или от 

министъра на образованието и науката. Правилникът по ал. 3 се публикува на интернет 

страницата на Университета.“ 

§ 36. В член 80 се правят следните изменения: 

1. Алинея 1 се изменя и става: 

„/1/ (Изм. – 2021 г.) Административното ръководство на Университета се състои 

от ректора, деканите, ръководителите на катедри, ръководителите на други структурни 

звена, техните заместници и другите лица, на които е възложено ръководството на 

дейност  в Университета.“ 

2. Точка 1 в алинея 2 се изменя и става: 

„1. (изм. – 2021 г.) Да организира работата на академичния състав, 

административния и обслужващия персонал в съответствие с длъжностните 

характеристики.“ 

§ 37. Член 81, алинея 1 се изменя и става: 

„/1/ (Изм. – 2021 г.) Имуществото на университета се състои от право на 

собственост и други и други вещни и имуществени права.“ 

§ 38. Член 82, алинея 1 се допълва и става: 

„/1/ (Доп. – 2021 г.) Изградените и придобити със собствени средства материални 

обекти /сгради, съоръжения, транспортни средства/ са собственост на университета, 

използват се за неговите нужди по установения ред с този правилник и решенията на 

академичния съвет. Разпореждания с тези обекти могат да се извършват само въз основа 

на решение на Академичния съвет в съответствие с действащото законодателство.“ 

§ 39. В член 84 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Точка 1 в алинея 3 изменя и става: 

„1. (изм. – 2021 г.) Трансфери от държавния бюджет.“ 

2. Точка 4 в алинея 3 се допълва и изменя така: 

„4. Собствени приходи от: 

 

https://apis.swu.bg/p.php?i=411956#p37718711
https://apis.swu.bg/p.php?i=411956#p37718711
https://apis.swu.bg/p.php?i=411956#p37718711
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а) (доп. – 2021 г.) постъпления от научноизследователска, експертно-

консултантска и художествено-творческа, лечебна и спортна дейност и от права върху 

интелектуалната собственост, както и от стопанска дейност, свързана с основната 

дейност на Университета и реализацията на създадените научноизследователски 

резултати и други обекти на интелектуалната собственост; 

б) постъпления от такси за кандидатстване и за обучение. 

в) следдипломна квалификация; 

г) (нова – 2021 г.) административни услуги; 

д) (предишна б. „г“ – 2021 г.)  други дейности, свързани с учебния процес; 

е) други дейности по чл. 13, 2 и по чл. 89, ал. 3 от ЗВО.“ 

3. Създава нова алинея 4: 

„/4/ (Нова – 2021 г. ) Не по-малко от 75 на сто от приходите от такси за обучение 

и от средствата от държавния бюджет за издръжка на обучението, определени по реда на 

чл.91, ал.2 и 3 от ЗВО,  постъпили за обучението на студенти и докторанти по отделно 

професионално направление, намалени с общите разходи, се използват за финансиране 

на разходи за същото професионално направление.“ 

4. Създава нова алинея 5: 

„/5/ (Нова, предишен чл. 86, изм. и доп. – 2021 г., изм. – 2017 г.) Получените 

приходи от такси за обучение на средствата от държавния бюджет се разпределят от 

академичния съвет в съотношение 75:25 за факултетите и университета в съответствие с 

ал. 4 и методиката по чл. 90, ал. 5 от ЗВО.“ 

5. Предишната алинея 4 става алинея 6. 

6. Предишната алинея 5 става алинея 7. 

§ 40. В член 85 се правят следните изменения: 

1. Алинея 1 се изменя и става: 

„/1/ (Изм. – 2005 г., изм. – 2021 г.) Финансовите постъпления се извършват по 

разплащателните сметки на Университета в лева и валута.“ 

2. Алинея 2 се отменя. 

3. Алинея 3 се отменя. 

§ 41. Член 86 се отменя.  

§ 42. В член 87 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Алинея 2 се изменя и става: 

„/2/ (Изм. – 2021 г.) Средствата за общоуниверситетски разходи включват: 

1. Средства за стипендии; 

2. Средства за капиталови разходи; 

3. Средства за вода, отопление и електроенергия; 

4. Средства за транспорт; 

5. Средства за работна заплата и осигуряване на служителите в ректората; 

6. Други разходи.“ 

2. Алинея 3 се изменя и става: 

„/3/ (Изм. – 2021 г.) Средствата за основните звена се определят съгласно чл. 84, 

ал. 4 и 5.“ 

3. Създава нова алинея 4: 
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„/4/ (Нова – 2005 г., изм. – 2021 г.) В общия бюджет на Университета се 

предвиждат средства за социално-битово и културно обслужване, в размер до 3% от 

общите разходи за работни заплати и се разпределят и използват за: 

1. Пряко изплащане на членовете на колектива  - в пари, в зависимост от 

действително отработените дни за периода, за който се начисляват. 

2.  Поевтиняване на храната в стола. 

3. Организиране на тържества и други. 

4. Отпускане на помощи за членовете на колектива за лекарства, при боледуване 

или други случайно настъпили събития. 

5. За задоволяване на други социално-битови и културни потребности.“ 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Към Проекта за изменение и допълнение на Правилника за устройството и 

дейността на ЮЗУ „Неофит Рилски“, м.05.2021 година 

§ 5. С влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за висшето 

образование, ДВ, бр. 17 от 2020 година, не се прекъсва мандатът на избраните органи за 

управление в Университета. 

§ 6. (1) Мандатът на лицата, които към влизането в сила на този закон заемат 

ръководните длъжности ректор, декан, ръководител на катедра и техните заместници не 

се прекратява предсрочно при навършване на 65-годишна възраст. 

(2) Лицата, които заемат длъжности по ал. 1 и са навършили 65-годишна възраст 

към момента на влизането на сила на този закон, довършват мандатите си при условията, 

при които са избрани.“ 

По четвърта точка от дневния ред: 

4.1. Възлага на Комисията за провеждане на изборите да организира избора за тези 

от членовете на Общото събрание, които са участвали като регистрирани потребители  в 

електронно базираната платформа BigBlueButton. 

4.2. За допълване състава на Академичния съвет избира за резервни членове в 

съответствие с приетия числен състав по квоти в структурата на колективния орган за 

управление, както следва: 

Хабилитирани членове  

1. Проф. д.н. Любомир Тимчев, Правно-исторически факултет. 

2. Доц. д-р Ирена Атанасова, Природо-математически факултет. 

Студенти и докторанти 

1. Ива Славкова, Факултет по изкуствата. 

2. Мария Михова, Правно-исторически факултет. 

3. Петя Петрова, Правно-исторически факултет. 

4. Каролина Доспатлиева, Правно-исторически факултет. 

5. Деян Илиев, Правно-исторически факултет. 

По пета точка от дневния ред: 

5.1.  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” 

приема за 2021 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. 
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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. 

5.2.  Приема средствата за СБКО да бъдат в размер на максимално допустимия 

праг, приет със Закона за изпълнение на държавния бюджет. 

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”. 

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


