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РЕШЕНИЯ: 

  

По първа точка от дневния ред: 

1.  На основание чл. 30, ал. 1, т. 4 от Закона за висшето образование утвърждава 

предложението за приемане на студенти и докторанти в ЮЗУ „Неофит Рилски“ по 

професионални направления, специалности от регурираните професии, образователно-

квалификационни степени и форми на обучение за 2020/2021 учебна година. 

Приложение № 1, № 2, № 3 и № 4. 

 По точка втора от дневния ред: 

2. На основание чл. 30, ал. 1, т. 12 от Закона за висшето образование, реши: 

2.1 Утвърждава Проекта за определяне размера на таксите за кандидатстване и за 

обучение, по професионални направления и специалности, образователно-

квалификационни степени, образователна и научна степен „Доктор”, форми на обучение, 

включително за обучение на чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 8 от ЗВО, и по 

предложения, съгласувани с основните звена. Приложение. 

2.2. Такси в размер, определен с намаление от 10 процента  на  размера, утвърден 

с решение на Министерския съвет, заплащат студентите, които са: с отличен успех; 

майки с деца до 6-годишна възраст; бащи с деца до 6-годишна възраст, в случаите, когато 

майката не е студент или е починала и/или родителските права са предоставени на 

бащата;  полусираци (1 един жив родител) до 26 години; с трайни увреждания с намалена 

работоспособност от 50 до 69 процента. 

2.3. Чуждестранни граждани от българска народност, с изключение на приетите 

по реда на Постановление № 103 на МС от 31.05.1993 г. за осъществяване на 

образователна дейност сред българите в чужбина и Постановление № 228 на МС от 

20.05.1997 г. за приемане на граждани на Република Македония за студенти в 

държавните висши училища на Република България, заплащат такса в размер на 35 

процента от размера, определен с решение на Министерския съвет за чуждестранни 

граждани, но не по-малко от диференцираните нормативи за издръжка на обучението. 

По трета точка от дневния ред: 

3.1. Утвърждава проект на квалификационна характеристика и учебен план за 

придобиване на допълнителна професионална квалификация „Учител по религия“ след 

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

специалности от професионални направления в области на висшето образование 2. 

Хуманитарни науки и 3. Социални, стопански и правни науки, задочна форма на 

обучение, срок на обучение – 2 семестъра. 

3.2. Утвърждава проекти за изменение и допълнение на квалификационни 

характеристики и учебни планове: 

ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ – приети с решение на ФС, 

Протокол № 2 / 22.01.2020 година 

- променя наименованието на специалност „Приложни оптични технологии“ по 

образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ от професионално направление 

4.1. Физически науки в специалност „Оптични технологии“ в същото професионално 

направление, считано от учебната 2020-2021 година; 

- променя наименованието на професионалната квалификация по специалност 

„Метрология“, образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ в професионално 

направление 4.1. Физически науки от „физик-специалист по метрология“ в 
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професионална квалификация с наименование „физик-метролог“, считано от учебната 

2020-2021 година. 

По четвърта точка от дневния ред: 

4. 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. Евангелия Василиос Ангели по образователно-квалификационна степен 

„Бакалавър“, специалност „Класическа филология“ от Университет Йоаннина, 

Република Гърция. 

2. Евридики Константинос Нерантзи по образователно-квалификационна степен 

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

Република Гърция. 

3. Константинос Атанасиос Гулас по образователно-квалификационна степен 

„Магистър“, специалност „Финанси“ от Университет  „Хериът-Уот“, Великобритания. 

4. Александра Събева Зашева по образователно-квалификационна степен 

„Професионален бакалавър“, специалност „Икономика“ от Университет „Кардиф“, 

Великобритания. 

5. Лазарас Емануил Лидакис по образователно-квалификационна степен 

„Бакалавър“, специалност „Математика“ от Солунския университет „Аристотел“, 

Република Гърция. 

6. Хрисула Христос Христодулу по образователно-квалификационна степен 

„Бакалавър“, специалност „Начална педагогика“ от Егейски университет, Република 

Гърция. 

7. Александро Йоаннис Вардака по образователно-квалификационна степен 

„Бакалавър“, специалност „Английски език и филология“ от Солунския университет 

„Аристотел“, Република Гърция. 

8. Андреас Теодорос Сакелларопулос по образователно-квалификационна степен 

„Бакалавър“, специалност „Физика“ от Университет Йоаннина, Република Гърция. 

9. Пинелопи Илияс Пинака по образователно-квалификационна степен 

„Бакалавър“, специалност „Предучиликна педагогика“ от Тракийски университет 

„Демокрит“, Република Гърция. 

По пета точка от дневния ред: 

5. Утвърждава на квалификационни характеристики и общи учебни планове за 

докторски програми.  

ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ  

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

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

земята. 

По шеста точка от дневния ред: 

6. Приема документацията по утвърдените от НАОА критерии за откриване на 

процедура за програмна акредитация на докторска програма „Физика на кондензираната 

материя и на вълновите процеси“ в професионално направление  4.1.  Физически науки 

от област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика. 
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