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Заседанието на Академичния съвет е проведено при условията на извънредно 

положение, по реда на чл. 6а, ал. 1 от Закона за мерките и действията по време на 

извънредно положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 

година и във връзка с писмо № 9104-47/14.04.2020 г. на министъра на образованието и 

науката. 

За провеждане на заседанието е използвана електронно базираната платформа 

BigBlueButton. 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

По първа точка от дневния ред:  

1. Дава съгласие да бъдат обявени конкурси за заемане на академична длъжност: 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

- за „главен асистент“ по професионално направление 2.1. Филология (Славянски 

езици (Руски език)) – един; 

- за „доцент“ по професионално направление 2.1. Филология (Българска 

литература (Нова българска литература)) – един; 

- за „доцент“ по професионално направление 2.1. Филология (Български език 

(Стилистика)) – един; 

- за „професор“ по професионално направление 2.1. Филология (Българска 

литература (Съвременна българска литература)) – един. 

 СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ 

- за „главен асистент“ по професионално направление 3.8. Икономика (Финанси, 

парично обръщение, кредит и застраховка (Счетоводна отчетност, контрол и анализ на 

стопанската дейност (Счетоводство)) – един; 

- за „главен асистент“ по професионално направление 3.8. Икономика (Финанси, 

парично обръщение, кредит и застраховка (Управление на риска чрез финансови 

деривати)) – един; 

- за „главен асистент“ по професионално направление 3.8. Икономика 

(Международен бизнес (Иновации и инвестиции в бизнеса)) – един; 

- за „професор“ по професионално направление 3.9. Туризъм (Конюнктура на 

туристическата индустрия (Прогнозиране на туристическите пазари чрез 

експоненциално изглаждане)) – един; 

- за „професор“ по професионално направление 3.9.  Туризъм (Икономика и 

управление на туризма (Конкурентоспособност и устойчиво развитие в туризма)) – един; 

- за „професор“ по професионално направление 3.7. Администрация и управление 

(Икономика и управление (Усъвършенстване на управленската дейност на 

ръководителя)) – един. 

ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

- за „главен асистент“ по професионално направление 3.5. Обществени 

комуникации и информационни науки (Стратегически PR. Управление на медиите) – 

един; 

- за „доцент“ по професионално направление 3.6. Право (Конституционно право) 

– един; 
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- за „професор“ по професионално направление 2.2. История и археология 

(История на държавата и правото (История на българската дължава и право и обща 

история на държавата и правото)) – един. 

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ 

- за „главен асистент“ по професионално направление 3.3. Политически науки 

(Политология) – един; 

- за „доцент“ по професионално направление 3.1. Социология, антропология и 

науки за културата (Социология)  – един; 

- за „доцент“ по професионално направление 3.2. Психология (Социална 

психология (Психология на семейните отношения))  – един; 

- за „доцент“ по професионално направление 3.2. Психология (Психология на 

личността (Диференциална психология))– един. 

ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА 

- за „главен асистент“ по професионално направление 1.2. Педагогика (Методика 

на обучението по математика в началните класове) – един; 

- за „главен асистент“ по професионално направление 1.2. Педагогика (Методика 

на обучението по родинознание и природознание в началните класове) – един; 

- за „главен асистент“ по професионално направление 1.2. Педагогика (Методика 

на обучението по български език и литература в началните класове) – един; 

- за „главен асистент“ по професионално направление 1.3. Педагогика на 

обучението по…(Теория и методика на физическото възпитание) – един; 

- за „доцент“ по професионално направление 1.1. Теория и управление на 

образованието – един; 

- за „доцент“ по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението 

по…(Теория и методика на физическото възпитание)  – един. 

ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

- за „главен асистент“ по професионално направление 4.4. Науки за земя 

(Природна география (Геоморфология и палеография)) – един; 

- за „доцент“ по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни 

науки (Информатика (Взаимодействие дете – компютър)) – един. 

ФАКУЛТЕТ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ, ЗДРАВНИ ГРИЖИ И СПОРТ“ 

- за „главен асистент“ по професионално направление 7.5. Здравни грижи  – един; 

- за „доцент“ по професионално направление 7.1. Медицина (Анатомия, 

хистология и цитология)– един; 

- за „доцент“ по професионално направление 4.3. Биологически науки 

(Физиология на животните и човека (Физиология на физическото натоварване и спорта)) 

– един; 

- за „доцент“ по професионално направление 7.1. Медицина (Физикална и 

рехабилитационна медицина) – един. 

 По втора точка от дневния ред: 

2. Приема годишния доклад с финансовите и натуралните показатели - отчет за 

2019 година на ЮЗУ “Неофит Рилски”, второстепенен разпоредител с бюджетни 

кредити,  за трансферите, определени със Закон за бюджета на Република България и 

Постановление за изпълнение на държавния бюджет. Приложение. 

Становище на Контролния съвет. Приложение. 
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По трета точка от дневния ред: 

3.1. Утвърждава проект на квалификционна характеристика и учебен план по 

образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ на специалност „Чужд език (руски, 

немски или френски и втори чужд език английски) и бизнес администрация“ в 

професионално направление 2.1. Филология, редовна форма на обучение, срок на 

обучение – 4 години. 

3.2. Утвърждава проекти за изменение и допълнение на квалификационни 

характеристики и учебни планове: 

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ – приети с решение на ФС, Протокол № 2 / 

24.02.2020 година 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър“, програма „Училищна 

психология“ в професионално направление 3.2. Психология след придобита 

образователно-квалификационна степен „Бакалавър“/“Магистър“ по специалности от 

същото професионално направление, дистанционна форма на обучение, срок на 

обучение – 2 семестъра. 

ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ – приети с решение на ФС, 

Протокол № 3 / 26.02.2020 година 

- 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. 

По четвърта точка от дневния ред: 

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

процедура за оценяване на проект по образователно-квалификационна степен  

„Магистър“ за програмата „Управление на здравните грижи“ в  професионално 

направление 7.4. Обществено здраве от област на висше образование 7. Здравеопазване 

и спорт. 

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

процедура за оценяване на проект по образователно-квалификационна степен  

„Магистър“ за специалност от регулираните професии „Кинезитерапия“ в  

професионално направление 7.4. Обществено здраве от област на висше образование 7. 

Здравеопазване и спорт. 

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

процедура за програмна акредитация на докторска програма „Методология на научните 

изследвания в спорта“ от професионално направление 7.6. Спорт в област на висше 

образование 7. Здравеопазване и спорт. 
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4.4. Приема документацията по утвърдените от НАОА критерии за откриване на 

процедура за програмна акредитация на докторска програма „Спортен мениджмънт и 

маркетинг“ от професионално направление 7.6. Спорт в област на висше образование 7. 

Здравеопазване и спорт. 

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

процедура за програмна акредитация на докторска програма „Теория и методика на 

физическото възпитание и спортната тренировка“ от професионално направление 1.3. 

Педагогика на обучението по ... в област на висше образование 1. Педагогически науки. 

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

процедура за програмна акредитация на докторска програма „Методика на обучението 

по словесно-изпълнителско и театрално изкуство“ от професионално направление 1.3. 

Педагогика на обучението по ...  в област на висше образование 1. Педагогически науки. 

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

процедура за програмна акредитация на докторска програма „Екологично право и 

политики за опазване на околната среда“ от професионално направление 3.6. Право  в 

област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки. 

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

процедура за програмна акредитация на докторска програма „Наказателно изпълнително 

право“ от професионално направление 3.6. Право в област на висше образование 3. 

Социални, стопански и правни науки. 

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

процедура за програмна акредитация на докторска програма „Криминалистика“ от 

професионално направление 3.6. Право в област на висше образование 3. Социални, 

стопански и правни науки. 

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

процедура за програмна акредитация на докторска програма „Криминология“ от 

професионално направление 3.6. Право в област на висше образование 3. Социални, 

стопански и правни науки. 

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

процедура за програмна акредитация на докторска програма „Финансово право“ от 

професионално направление 3.6. Право в област на висше образование 3. Социални, 

стопански и правни науки. 

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

процедура за програмна акредитация на докторска програма „Гражданско процесуално 

право“ от професионално направление 3.6. Право в област на висше образование 3. 

Социални, стопански и правни науки. 

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

процедура за програмна акредитация на докторска програма „Международно частно 

право“ от професионално направление 3.6. Право в област на висше образование 3. 

Социални, стопански и правни науки. 

По пета точка от дневния ред: 

5. Изслуша Доклада на Контролния съвет относно констатации по 

законосъобразност на проведените избори на органи за управление на основните звена 

за мандат 2019-2023 година. 
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По шеста точка от дневния ред: 

6.1. С оглед на създадената организация на обучение и във връзка с указанията на 

министъра на образованието и науката, Писмо № 9104-47/14.04.2020 година, допуска 

провеждане на семестриални изпити чрез електронно базирани платформи в периода на 

извънредното положение, обявено от Народното събрание заради разпространението на 

заразата Коронавирус COVID-19. 

6.2. Допуска провеждане на практически занятия през летния семестър на 

учебната 2019/2020 година чрез електронно базирани платформи в зависимост от 

спецификата на отделните специалности – където е приложимо.  Редът и начинът за 

провеждане на практическото обучение се определят по предложение от основните 

звена, като се отчитат особеностите на специалностите, по които е организирано 

обучението. 

По седма точка от дневния ред: 
7. Във връзка с  извънредното положение, обявено от Народното събрание заради 

разпространението на заразата Коронавирус COVID-19, и последиците относно 

създадената организация за провеждане на кандидат-студнтската кампания за приемане 

на студенти в Университета за следващата учебна година, реши:  

Възлага на заместник-ректора и председател на комисията за провеждане на КСК 

- 2020 доц. д-р Ицка Дерижан, съгласувано с ръководствата на факултетите, да 

организира и стартира процедури за провеждане на онлайн кандидатстудентски изпити 

и онлайн конкурси за кандидатстване. 

     Срок: 30 април 2020 година 

 

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


