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РЕШЕНИЯ: 

 

 По първа точка от дневния ред: 

1.1. Определя състава на комисия за провеждане на избори с тайно гласуване: 

Председател: Доц. д-р Янка Стоименова. 

Членове: 1. Доц. д-р Милена Филипова. 

2. Гл. ас. д-р Анна Янева-Христова. 

1.2.  На основание чл. 30, ал. 1, т. 9 от Закона за висшето образование и по 

предложение на ректора проф. д-р Борислав Юруков избира за заместник-ректори: 

 Проф. д.н. Йордан Гошев   

 Доц. д-р Иванка Станкова   

 Доц. д-р Ицка Дерижан   

По втора точка от днения ред: 

2. Приема вътрешно-компесаторни промени на консолидирания бюджет  на ЮЗУ 

„Неофит Рилски“ за финансовата 2019 година, в лева,  в частта на: 

Параграф  Подпараграф Било   Става  

10-00 Издръжка 10-15 Материали 1 800 000  1 735 424 

40-00 Стипендии    3 177 424  3 242 000 

По трета точка от дневния ред: 

3. Приема да увеличи  до 3 процента броя на академичните длъжности спрямо 

тези по щатното разписание към 01 октомври 2019 година, при спазване на 

съотношенията, приети с Вътрешните правила за развитие на академичния състав в ЮЗУ 

„Неофит Рилски”, съгласно предложенията на комисията по необходимост и 

финансовите параметри на консолидирания бюджет за съответната календарна година. 

По четвърта точка от дневния ред: 

4.  На основание § 11 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за 

висшето образование удължава срока на договора с една година на: 

ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ  

1. Доц. д-р Кристина Попова   

2. Доц. д-р Марияна Пискова   

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ  

1. Проф. д.н. Милева Беновска-Събкова  

ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА 

1. Проф. д-р Васил Жечев    

2. Доц. д-р Кремка Станкова   

3. Доц. д.н. Лидия Цветанова-Чурукова  

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ  

1. Доц. д-р Кирил Палешутски   

ФАКУЛТЕТ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ, ЗДРАВНИ ГРИЖИ И СПОРТ“ 

1. Проф. д.н. Париз Паризов   

По пета точка от дневния ред: 

5.1. Във връзка с утвърдения Календарен график за учебната 2019/2020 година и 

на основание чл. 173, ал. 4 от Кодекса на труда, приема: 

5.1.1. Всички работещи в Университета да ползват платения годишен отпуск 

едновременно и съобразно с Календарния график. 
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5.1.2. Организация на времето за отпуска на членовете на академичния състав, 

работниците и служителите за 2020 година: 

5.1.2.1. Платен годишен отпуск (за целия персонал) в периода: 

- от 02.01.2020 г. до 03.01.2020 година 

- от 29.12.2020 г. до 31.12.2020 година 

5.1.2.2. Платен годишен отпуск за членовете на академичния състав от 06.07.2020 

г.  до 02.09.2020 година. 

5.1.2.3. Платен годишен отпуск за работници и служители от 24.07.2020 г. до 

21.08.2020 година. 

По шеста точка от дневния ред: 

6.1.1. Утвърждава квалификационни характеристики и учебни планове: 

ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА -  

- по образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ на специалност 

„Физическо възпитание и спорт“ в професионално направление 1.3. Педагогика на 

обучението по..., редовна форма на обучение, срок на обучение – 4 години, за обучение 

на английски език; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър” на програма 

„Образователен мениджмънт“ в професионално направление 1.1. Теория и управление 

на образованието за придобили образователно-квалификационна степен 

„Бакалавър”/”Магистър” в професионално направление 1.2. Педагогика и 1.3. 

Педагогика на обучението по ... и професионална квалификация „Учител“, редовна 

форма на обучение, срок на обучение – 2 семестъра, за обучение на английски език; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър” на програма 

„Образователен мениджмънт“ в професионално направление 1.1. Теория и управление 

на образованието за придобили образователно-квалификационна степен 

„Бакалавър”/”Магистър” в професионално направление 1.2. Педагогика и 1.3. 

Педагогика на обучението по ... и професионална квалификация „Учител“, задочна 

форма на обучение, срок на обучение – 2 семестъра, за обучение на английски език; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър” на програма 

„Образователен мениджмънт“ в професионално направление 1.1. Теория и управление 

на образованието за придобили образователно-квалификационна степен 

„Бакалавър”/”Магистър” в друго професионално направление, различно от 

професионално направление 1.2. Педагогика и 1.3. Педагогика на обучението по ..., и   не 

притежават професионална квалификация „Учител“, редовна форма на обучение, срок 

на обучение – 4 семестъра, за обучение на английски език; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър” на програма 

„Образователен мениджмънт“ в професионално направление 1.1. Теория и управление 

на образованието за придобили образователно-квалификационна степен 

„Бакалавър”/”Магистър” в друго професионално направление, различно от 

професионално направление 1.2. Педагогика и 1.3. Педагогика на обучението по ..., и   не 

притежават професионална квалификация „Учител“, задочна форма на обучение, срок 

на обучение – 4 семестъра, за обучение на английски език; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър” на програма 

„Интеркултурно образование“ в професионално направление 1.2. Педагогика след 

придобита образователно-квалификационна степен „Бакалавър”/”Магистър“ по 
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специалности в същото професионално направление, редовна форма на обучение, срок 

на обучение – 2 семестъра, за обучение на английски език; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър” на програма 

„Интеркултурно образование“ в професионално направление 1.2. Педагогика след 

придобита образователно-квалификационна степен „Бакалавър”/”Магистър“ в същото 

професионално направление, задочна форма на обучение, срок на обучение – 2 

семестъра, за обучение на английски език. 

ФАКУЛТЕТ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ, ЗДРАВНИ ГРИЖИ И СПОРТ“ – 

Становище на Експертна комисия 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър” на програма 

„Кинезитерапия“ в професионално направление 7.4. Обществено здраве след придобита 

образователно-квалификационна степен „Бакалавър” по специалност от регулираните 

професии „Кинезитерапия“ в същото професионално направление, редовна форма на 

обучение, срок на обучение – 2 семестъра; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър” на програма 

„Управление на здравните грижи“ в професионално направление 7.4. Обществено здраве 

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

специалности в същото професионално направление, задочна форма на обучение, срок 

на обучение – 3 семестъра/1,5 години. 

ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

- за придобиване на допълнителна професионална квалификация „Учител по 

информационни технологии“ след придобиване на образователно-квалификационна 

степен „Бакалавър“/“Магистър“ или едновременно с обучението по специалности 

„Физика и математика“, „Физика“, „Химия“, по инженерни специалности, с изключение 

на специалност „Компютърни системи и технологии“ от професионално направление 

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

професионално направление 4.5. Математика, задочна форма на обучение, срок на 

обучение – 2 семестъра; 

- за придобиване на допълнителна професионална квалификация „Учител по 

физика и астрономия“ след придобиване на образователно-квалификационна степен 

„Бакалавър“/“Магистър“ по специалности 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, 

задочна форма на обучение, срок на обучение – 2 семестъра; 

- за придобиване на допълнителна професионална квалификация „Учител по 

физика и астрономия“ след придобиване на образователно-квалификационна степен 

„Бакалавър“/“Магистър“ по специалности след придобиване на образователно-

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

направление 4.1. Физически науки, задочна форма на обучение, срок на обучение – 2 

семестъра. 

6.1.2. Утвърждава проекти за изменение и допълнение на квалификационни 

характеристики и учебни планове: 

ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ – приети с решение на ФС, 

Протокол № 13 / 13.11.2019 година 
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- по образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ на специалност 

„Химия“ в професионално направление 4.2. Химически науки, редовна форма на 

обучение, срок на обучение – 4 години; 

- по образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ на специалност 

„Медицинска химия“ в професионално направление 4.2. Химически науки, редовна 

форма на обучение, срок на обучение – 4 години; 

ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА – приети с решение на ФС, Протокол № 

15/15.11.2019 година 

- по образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ на специалност 

„Физическо възпитание и спорт“ в професионално направление 1.3. Педагогика на 

обучението по..., редовна форма на обучение, срок на обучение – 4 години; 

- по образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ на специалност 

„Начална училищна педагогика“ в професионално направление 1.2. Педагогика, редовна 

форма на обучение, срок на обучение – 4 години; 

ФАКУЛТЕТ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ, ЗДРАВНИ ГРИЖИ И СПОРТ“ – 

приети с решение на ФС, Протокол № 36/12.11.2019 година 

- по образователно-квалифкационна степен „Магистър”, програма 

„Кинезиология“  в професионално направление 7.4. Обществено здраве за завършили 

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

„Кинезитерапия“, „Ерготерапия“ и „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ в 

същото професионално направление, редовна форма на обучение, срок на обучение – 1 

година; 

- по образователно-квалифкационна степен „Магистър”, програма „Спортна 

кинезиология“  в професионално направление 7.4. Обществено здраве за завършили 

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

„Кинезитерапия“, „Ерготерапия“ и „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ в 

същото професионално направление, по специалности „Физическо възпитание и спорт“ 

и „Педагогика на физическото възпитание“ от професионално направление 1.3. 

Педагогика на обучението по... и по специалност „Спорт“ с професионална 

квалификация треньор по вид спорт и по физическо възпитание и спорт в системата на 

МВР и БА от професионално направление 7.6. Спорт, редовна форма на обучение, срок 

на обучение – 1 година. 

6.2. Утвърждава на квалификационни характеристики и общи учебни планове за 

докторски програми.  

ФАКУЛТЕТ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ, ЗДРАВНИ ГРИЖИ И СПОРТ“ 

- за придобиване на образователната и научна степен „Доктор“ по обновена 

програма „Организация и управление на социалните дейности“ в професионално 

направление 3.4. Социални дейности. 

ФАКУЛТЕТ ПО ИЗКУСТВАТА 

- за придобиване на образователната и научна степен „Доктор“ по обновена 

програма „Кинознание, киноизкуство, телевизия“ в професионално направление 8.4. 

Театрално и филмово изкуство. 

ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА 

- за придобиване на образователната и научна степен „Доктор“ по програма 

„Управление на образованието“ в професионално направление 1.1. Теория и управление 

на образованието; 
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- за придобиване на образователната и научна степен „Доктор“ по програма 

„Предучилищна педагогика“ в професионално направление 1.2. Педагогика; 

- за придобиване на образователната и научна степен „Доктор“ по програма 

„Начална училищна педагогика“ в професионално направление 1.2. Педагогика; 

- за придобиване на образователната и научна степен „Доктор“ по програма 

„Методика на обучението по словесно-изпълнителско и театрално изкуство“ в 

професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...;; 

- за придобиване на образователната и научна степен „Доктор“ по програма 

„Методики на обучението в началните класове“ в професионално направление 1.2. 

Педагогика; 

- за придобиване на образователната и научна степен „Доктор“ по програма 

„Педагогически технологии в детската градина“ в професионално направление 1.2. 

Педагогика; 

- за придобиване на образователната и научна степен „Доктор“ по програма 

„История на педагогиката и българското образование“ в професионално направление 1.2. 

Педагогика; 

- за придобиване на образователната и научна степен „Доктор“ по програма 

„Специална педагогика“ в професионално направление 1.2. Педагогика; 

- за придобиване на образователната и научна степен „Доктор“ по програма 

„Социална педагогика“ в професионално направление 1.2. Педагогика; 

- за придобиване на образователната и научна степен „Доктор“ по програма 

„Теория на възпитанието и дидактика“ в професионално направление 1.2. Педагогика; 

- за придобиване на образователната и научна степен „Доктор“ по програма 

„Теория и методика на физическото възритание и спортната тренировка“ в 

професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... . 

По седма точка от дневния ред: 

7.1. Дава съгласие Югозападният университет „Неофит Рилски“ чрез Стопанския 

факултет да приеме участие и да изпълнява като проектен бенефициент (организация – 

партньор) проект с наименование: „„Иновативни инструменти за запазването и 

промотирането на културното и природно наследство в трансграничния регион 

(“Innovative instruments for the preservation and promotion of cultural heritage in the cross 

border area”) (TOURISM-e), финансиран по Програма „INTERREG V-A Гърция – 

България 2014 – 2020 г.“, Приоритетна ос 2, инвестиционен приоритет 6c, 2-ро 

съобщение за проекти. 

7.2. Дава съгласие Югозападният университет „Неофит Рилски“ чрез основните 

си звена да участва в обединение при кандидатстване с проекти по процедура 

BG16RFOP002-1.018 „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове 

(РИЦ)“ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 година, 

както следва: 

- „Иновационен научно-експериментален център с високоспециализирани 

лаборатории за създаване на автоложни тъкани и органи“, в партньорство със САГБАЛ 

„Д-р Щерев“, направление „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии“; 

- "Изграждане на оперативен капацитет, инфраструктура и експертиза за  

интегрирано управление на риска, територията и сигурността чрез Регионален 

иновационен център ( РИЦ-РТС) - Благоевград", в партньорство с Институт за 

космически изследвания и технологии при БАН, Агенция за устойчиво развитие и 
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евроинтеграция-екорегиони, IT фирми – МУСАЛА СОФТ и СИЕНСИС АД, PIM-

PRIMA, направление „Информатика и ИКТ“; 

- „Регионален иновационен център (РИЦ) за възобновяване на стари батерии от 

електромобили и последващото им въвеждане в експлоатация за системи за съхранение“ 

в Югозападен регион с център Разлог, в партньорство със „Соларпро Холдинг“ АД и др., 

направление „Мехатроника и чисти технологии“; 

- Сдружение с нестопанска цел „Регионален иновационен център „Перспективен 

Благоевград““, в партньорство с ВАНИКО ООД, РАПИД ПРОГРЕС ЕООД, АСКОН 

ЕООД, направление „Информатика и ИКТ“. 
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