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РЕШЕНИЯ: 

 

 По първа точка от дневния ред: 

1.1. Приема Проекта за изменение и допълнение на Кандидат-студентския 

справочник 2020 година, като: 

1. Отменя Графика за провеждане на писмени анонимни кандидатстудентски 

изпити.  

2. Кандидастудентските изпити да се извършват от дистанция чрез електронната 

платформа Blackboard. 

3. Практическите изпити да се проведат на 13 и 14 юни 2020 г., вместо на 6 и 7 

юни 2020 г., при спазване на епидимичните мерки. 

4. Първото класиране да се обяви на 07 юли 2020 г., вместо на 09 юли 2020 година. 

5. Допуска се кандидатстване с документи, изпратени чрез куриерски фирми и 

електронни средства, онлайн. 

Да – 41. Против – няма. Въздържали се – няма. 

1.2. Във връзка с очакваните промени в държавните изисквания за приемане и 

обучение на студенти по специалност от регулираните професии „Право“ за придобиване 

на професионална квалификация „юрист“, възлага на заместник-ректора по 

образователните дейности, на Дирекция „Образователни дейности“ и на декана на 

Правно-историческия факултет да разработят методика за оценяване и балообразуване 

за приемане на студенти по специалност „Право“ и специалност „Национална сигурност“  

за учебната 2020/2021 година. 

По втора точка от дневния ред:  

2. Утвърждава местата за прием на студенти и докторанти по специалности и 

докторски програми, образователно-квалификационни степени и форми на обучение в 

ЮЗУ „Неофит Рилски“ за учебната 2020-2021 година, в  съответствие  с  РМС № 332 от 

14 май 2020 година за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и 

докторанти във висшите училища и научните организации на Република България през 

учебната 2020–2021 година. Приложение. 

По трета точка от дневния ред: 

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

Председател: Проф. д.н. Валентина Миленкова. 

Членове: 1. Гл. ас. д-р Анна Янева-Христова. 

2. Виктория Текерска. 

3.2.Не удължава срока на трудовия договор на доц. д-р Пламен Граматиков. 

ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ  

1. Доц. д-р Пламен Граматиков  Да – 4.  Не – 29.  Бели – 2. 

По четвърта точка от дневния ред: 

4. Приема Проекта за изменение на Вътрешноинституционалния план за 

управление на дейностите по програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1 „Образователна 

мобилност на граждани“. 

По пета точка от дневния ред: 

5. Изслуша Доклада на Контролния съвет относно констатации по 

законосъобразност на проведените избори на председател и заместник-председател на 

общото събрание по основните звена за мандат 2019-2023 година. 
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По шеста точка от дневния ред: 

6. Приема проектите на Статут и на Правилник за устройството, дейността и 

управлението на научноизследователска лаборатория „Дистанционни методи за 

мониторинг на околната среда“ – обслужващо звено в структурата на Университета, 

създадена с решение на Академичния съвет, Протокол № 37/27.03.2019 година. 

По седма точка от дневния ред: 

7. Дава съгласие да бъде обявен конкурс за заемане на академична длъжност: 

ФАКУЛТЕТ ПО ИЗКУСТВАТА 

- за „главен асистент“ по професионално направление 8.3. Музикално и танцово 

изкуство (Специален предмет акордеон и корепетиция) – един. 

По осма точка от дневния ред: 

8. На основание чл. 30, ал. 1, т. 3а от Закона за висшето образование и по 

предложение на Факултетния съвет на Факултета по педагогика, Протокол № 4 / 

21.05.2020 година, приема: 

8.1. Закрива катедра „Педагогика“ в структурата на Факултета по педагогика. 

8.2. Създава в структурата на Факултета по педагогика: 

- катедра  „Управление на образованието и специална педагогика“ 

- катедра  „Социална педагогика“  

8.3. Утвърждава структурата на катедрите във  Факултета по педагогика, с 

членове, съгласно приложен списък по катедри: 

 - катедра „Управление на образованието и специална педагогика“ 

- катедра „Социална педагогика“ 

- катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика“ 

- катедра „Теория и методика на физическото възпитание“. 

По девета точка от дневния ред: 

9. Приема Проект за изменение и допърнение на Правилника за образователните 

дейности на ЮЗУ „Неофит Рилски“: 

§ 1. Чл. 31, ал. 2 се изменя така: 

„(2) (Изм. – м. 09.2016 г., изм. – м.05.2020 г.) Когато основното звено не разполага 

със собствен преподавател по конкретна дисциплина, тогава деканът отправя писмено 

искане/предложение за определянето му до заместник-ректора по образователните 

дейности. Заместник-ректорът по образователните дейности определя преподавател по 

конкретната дисциплина след съгласуване с ръководителя на основното звено, чийто 

факултет разполага с такъв преподавател. Възлагането на необходимия хорариум по 

дисциплината се утвърждава от съвета на основното звено, в което преподавателят е на 

основен трудов договор.“ 

По десета точка от дневния ред: 

10. 1. Приема документацията по утвърдените от НАОА критерии за откриване на 

процедура за програмна акредитация на докторска програма „История на българската 

литература“ от професионално направление 2.1. Филология в област на висше 

образование 2. Хуманитарни науки. 

10. 2. Приема документацията по утвърдените от НАОА критерии за откриване на 

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

литературата“ от професионално направление 2.1. Филология в област на висше 

образование 2. Хуманитарни науки. 

http://www.law.swu.bg/law/mod/page/view.php?id=14
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10. 3. Приема документацията по утвърдените от НАОА критерии за откриване на 

процедура за програмна акредитация на докторска програма „Руска литература“ от 

професионално направление 2.1. Филология в област на висше образование 2. 

Хуманитарни науки. 

10. 4. Приема документацията по утвърдените от НАОА критерии за откриване на 

процедура за програмна акредитация на докторска програма „Литература на народите на 

Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия“ от професионално направление 2.1. 

Филология в област на висше образование 2. Хуманитарни науки. 

10. 5. Приема документацията по утвърдените от НАОА критерии за откриване на 

процедура за програмна акредитация на докторска програма „Български език“ от 

професионално направление 2.1. Филология в област на висше образование 2. 

Хуманитарни науки. 

По единадесета точка от дневния ред: 

11.1. Утвърждава квалификационна характеристика и учебен план за обучение по 

образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ на специалност „Маркетинг“ в 

професионално направление 3.8. Икономика, задочна форма на обучение, срок на 

обучение – 4 години, Стопанския факултет. 

11.2. Утвърждава проекти за изменение и допълнение на квалификационни 

характеристики и учебни планове: 

ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА – приети с решение на ФС, Протокол № 4 / 

21.05.2020 година 

- 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, предназначен за обучение на граждани 

на Република Гърция; 

- по образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ на специалност 

„Предучилищна педагогика и чужд език“ в професионално направление 1.2. Педагогика, 

редовна форма на обучение, срок на обучение – 4 години; 

- по образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ на специалност 

„Начална училищна педагогика и чужд език“ в професионално направление 1.2. 

Педагогика, редовна форма на обучение, срок на обучение – 4 години; 

- по образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ на специалност 

„Предучилищна и начална училищна педагогика“ в професионално направление 1.2. 

Педагогика, редовна форма на обучение, срок на обучение – 4 години; 

- по образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ на специалност 

„Предучилищна и начална училищна педагогика“ в професионално направление 1.2. 

Педагогика, задочна форма на обучение, срок на обучение – 4 години; 

- по образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ на специалност 

„Специална педагогика“ в професионално направление 1.2. Педагогика, редовна форма 

на обучение, срок на обучение – 4 години; 

 - по образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ на специалност 

„Специална педагогика“ в професионално направление 1.2. Педагогика, задочна форма 

на обучение, срок на обучение – 4 години; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър“ на програма „Специална 

педагогика“ в професионално направление 1.2. Педагогика след придобита 
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образователно-квалификационна степен „Бакалавър“/“Магистър“ в същото 

професионално направление, редовна форма обучение, срок на обучение – 2 семестъра; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър“ на програма „Специална 

педагогика“ в професионално направление 1.2. Педагогика след придобита 

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

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

- по образователно-квалификационна степен „Магистър”, програма 

„Предучилищна и начална училищна педагогика“  в професионално направление 1.2. 

Педагогика след придобита образователно-квалификационна степен 

„Бакалавър”/”Магистър” в същото професионално направление,  редовна форма на 

обучение,  срок на обучение – 2 семестъра; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър”, програма 

„Предучилищна и начална училищна педагогика“  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; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър”, програма „Начална 

училищна педагогика“ в професионално направление 1.2. Педагогика след придобита 

образователно-квалификационна степен „Бакалавър” по специалност „Начална 

училищна педагогика и чужд език“, редовна форма на обучение, срок на обучение – 2 

семестъра; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър”, програма „Начална 

училищна педагогика“ в професионално направление 1.2. Педагогика след придобита 

образователно-квалификационна степен „Бакалавър” по специалност „Начална 

училищна педагогика и чужд език“, задочна форма на обучение, срок на обучение – 2 

семестъра; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър”, програма „Начална 

училищна педагогика“ в професионално направление 1.2. Педагогика след придобита 

образователно-квалификационна степен „Бакалавър”/”Магистър” в друго 

професионално направление, редовна форма на обучение, срок на обучение – 4 

семестъра; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър”, програма „Начална 

училищна педагогика“ в професионално направление 1.2. Педагогика след придобита 

образователно-квалификационна степен „Бакалавър”/”Магистър” в друго 

професионално направление, задочна форма на обучение, срок на обучение – 4 

семестъра; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър”, програма 

„Предучилищна педагогика“ в професионално направление 1.2. Педагогика след 

придобита образователно-квалификационна степен „Бакалавър” по специалност 

„Предучилищна педагогика и чужд език“, редовна форма на обучение, срок на обучение 

– 2 семестъра; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър”, програма 

„Предучилищна педагогика“ в професионално направление 1.2. Педагогика след 

придобита образователно-квалификационна степен „Бакалавър” по специалност 

„Предучилищна педагогика и чужд език“, задочна форма на обучение, срок на обучение 

– 2 семестъра; 
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- по образователно-квалификационна степен „Магистър”, програма 

„Предучилищна педагогика“ в професионално направление 1.2. Педагогика след 

придобита образователно-квалификационна степен „Бакалавър”/”Магистър” в друго 

професионално направление, редовна форма на обучение, срок на обучение – 4 

семестъра; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър”, програма 

„Предучилищна педагогика“ в професионално направление 1.2. Педагогика след 

придобита образователно-квалификационна степен „Бакалавър”/”Магистър” в друго 

професионално направление, задочна форма на обучение, срок на обучение – 4 

семестъра; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър”, програма 

„Педагогическо взаимодействие с деца с проблемно поведение“ в професионално 

направление 1.2. Педагогика  за завършили  образователно-квалификационна степен 

„Бакалавър”/”Магистър” по специалности в същото професионално направление, 

редовна  форма на обучение, срок на обучение – 1 година; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър”, програма 

„Педагогическо взаимодействие с деца с проблемно поведение“ в професионално 

направление 1.2. Педагогика  за завършили  образователно-квалификационна степен 

„Бакалавър”/”Магистър” по специалности в същото професионално направление, 

задочна  форма на обучение, срок на обучение – 1 година; 

- 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,  редовна форма на обучение, срок на обучение – 2 

семестъра; 

- 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; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър” на програма 

„Информационни технологии при обучението в начална училищна възраст“ в 

професионално направление 1.2. Педагогика след придобита образователно-

квалификационна степен „Бакалавър”/”Магистър” по специалности в същото 

професионално направление или придобили педагогическа правоспособност по 

специалности в други професионални направления, редовна форма на обучение, срок на 

обение – 2 семестъра; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър” на програма 

„Информационни технологии при обучението в начална училищна възраст“ в 

професионално направление 1.2. Педагогика след придобита образователно-

квалификационна степен „Бакалавър”/”Магистър” по специалности в същото 

професионално направление или придобили педагогическа правоспособност по 

специалности в други професионални направления, задочна форма на обучение, срок на 

обучение – 2 семестъра. 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър”, програма 

„Информационни технологии при обучението в начална училищна възраст“ в 
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професионално направление 1.2. Педагогика за завършили образователно-

квалификационна степен „Бакалавър”/”Магистър” в друго  професионално направление 

и не притежават педагогическа правоспособност,  редовна форма на обучение, срок на 

обучение  - 4 семестъра; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър”, програма 

„Информационни технологии при обучението в начална училищна възраст“ в 

професионално направление 1.2. Педагогика за завършили образователно-

квалификационна степен „Бакалавър”/”Магистър” в друго  професионално направление 

и не притежават педагогическа правоспособност,  задочна форма на обучение, срок на 

обучение  - 4 семестъра. 

ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ – приети с решение на ФС, Протокол 

№ 3 / 11.03.2020 година  

- по образователно-квалификационна степен „Бакалавър“, специалност 

„Национална сигурност“ в професионално направление 9.1. Национална сигурност, 

редовна форма на обучение, срок на обучение – 4 години, за приетите от учебната 

2016/2017 година. 

По дванадесета точка от дневния ред: 

12.1. Утвърждава квалификационна характеристика и общ учебен план за 

докторска програма „Методика на обучението по математика и информатика“ в 

професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., Природо-

математически факултет.  

12.2. Утвърждава Проект на Процедура за провеждане от дистанция на изпити от 

индивидуалния план за оценяване на докторанти.  

 

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


