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РЕШЕНИЯ: 

 

 

По първа точка от дневния ред: 

1. На основание чл. 30, ал. 1, т. 12 от Закона за висшето образование  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. Приложение. 

По втора точка от дневния ред: 

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

процедура за следакредитационно наблюдение и контрол на специалности в 

професионално направление 4.5. Математика по образователно-квалификационна 

степен „Бакалавър“ и по образователно-квалификационна степен „Матистър“. 

По трета точка от дневния ред: 

3.1. Приема Проекта за изменение и допълнение на Вътрешните правила за 

развитие на академичния състав в ЮЗУ „Неофит Рилски“: 

§ 1. Чл. 71, ал. 2 се изменя така: 

„(2) (Изм. – м.02.2021 г.) На длъжност „Асистент” може да бъде назначено и лице, 

което не е докторант. Назначаването става от ректора на Университета след решение на 

факултетния съвет по предложение на катедрата. Трудовият договор се сключва за срок 

до пет години. 

§ 2. Чл. 82, ал. 3 се изменя и допълва така: 

„(3)  (Изм. и доп. – м.02.2021 г.) Всички трудове и публикации за участие в 

конкурса се представят в 4 комплекта документи на хартиен носител – 1 оригинал и 4 

идентични с оригинала копия, и 8 броя на дигитален носител в „pdf“ формат – идентични 

с оригинала.“ 

§ 3. Чл. 88, ал. 2 се изменя и допълва така: 

„(2) (Изм. и доп. – м.02.2021 г.) Всички трудове и публикации за участие в 

конкурса се представят в 5 комплекта документи на хартиен носител – 1 оригинал и 4 

идентични с оригинала копия, и 8 броя на дигитален носител в „pdf“ формат – идентични 

с оригинала.“ 

§ 4. Параграф 5 от Допълнителните разпоредби  се изменя така: 

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

„ (1) (Изм. и доп. - м. 07.2011 г., изм. и доп. - м. 04.2012 г., изм. и доп. – м.05.2014 

г., изм. и доп. – м.02.2021  г.) Процедура по обявяването на конкурс за заемане на 

академична длъжност „Главен асистент”, „Доцент” и „Професор” се открива след 

представяне в срок от 3 до 31 януари в отдел „Академично и научно развитие“ следните 

документи:“ 

2. Алинея 2 се изменя и става: 

„(2) (Доп. - м.07.2011 г., изм. и доп. - м.05.2014 г., изм. – м.11.2018 г., изм. и доп. 

– м.02.2021 г.) Комисията по ал. 1 се произнася в срок до 15 март на календарната година 

при спазване на съотношенията на академичния състав съгласно § 2 от Допълнителните 

разпоредби от настоящите правила в съответствие с утвърденото щатно разписание, 

осигуреността на лекционните курсове, с оглед акредитацията на професионалните 
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направления и натовареността на съответната длъжност и изпълнението на минималните 

национални изискванията, както и на допълнителните изисквания на Университета.“ 

3. Алинея 3 се изменя и става: 

„(3) (Изм. - м. 12.2011 г., доп. – м.05.2014 г., изм. – м.11.2015 г., изм. – м.09.2016 

г., изм. – м.11.2018 г., изм. – м. 02.2021 г.) Комисията по ал. 1 включва заместник-ректора 

по научноизследователската дейност, началник отдел „Научни проекти“, декан на 

съответния факултет, юрисконсулт и главен счетоводител.“ 

§ 5. Параграф 5а, ал. 2 от Допълнителните разпоредби  се изменя така: 

„(2) (Нова - м. 04.2014 г., изм. – м.02.2021 г.) В случаите по чл. 63, ал. 3, комисията 

по предходната алинея се произнася през м. март на всяка академична година.“ 

3.2. Утвърждава допълнителните изисквания по чл. 1, ал. 2 от  Вътрешните 

правила за развитие на академичния състав в ЮЗУ „Неофит Рилски“. 

По четвърта точка от дневния ред: 

4.1. Приема Проекта на Правила за избор на издания за включване  в издателския 

план на УИ „Неофит Рилски“. 

4.2. Определя при предаване на изданието авторът/авторите да предоставят 

депозит за заплащане възнаграждение на рецензентите, в размер, образуван от броя на 

колите по 10 лв. Депозитът се възстановява на автора/авторите след реализирани 

продажби на и над 50 процента от тиража на изданието. 

4.3. Утвърждава Издателския план на ЮЗУ „Неофит Рилски“ за 2021 година. 

По пета точка от дневния ред: 

5.1. Утвърждава проект за изменение и допълнение на квалификационна 

характеристика и учебен план на: 

ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА – становище на Експертна комисия,  обновена 

образователна програма 

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

анимация в училище“ в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по 

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

специалност „Физическо възпитание и спорт“ и специалност „Педагогика на обучението 

по физическо възпитание и спорт“ от същото професионално направление, редовна 

форма на обучение, срок на обучение – 2 семестъра; 

- за придобиване на допълнителна квалификация „Учител по физическо 

възпитание и спорт“ в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, 

по Национална програма „Мотивирани учители“, задочна форма на обучение, срок на 

обучение – 2 (два) семестъра. 

5.2. Приема проекти за изменение и допълнение на квалификационни 

характеристики и учебни планове: 

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

10.02.2021 година 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър” на програма 

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

на образованието след придобита образователно-квалификационна степен 

„Бакалавър”/“Магистър“ по специалности от професионални направления 1.2. 

Педагогика, 1.3. Педагогика на обучението по… , в други бакалавърски програми с 

придобита професионална квалификация „учител“, дистанционна форма на обучение, 

срок на обучение – 2 семестъра; 
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- по образователно-квалификационна степен „Магистър” на програма 

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

на образованието след придобита образователно-квалификационна степен 

„Бакалавър”/“Магистър“ по специалности в професионални направления, различни от 

професионални направления 1.2. Педагогика, 1.3. Педагогика на обучението по… , и не 

притежават професионална квалификация „Учител“, дистанционна форма на обучение, 

срок на обучение – 4 семестъра. 

По шеста точка от дневния ред: 

6. Дава съгласие да бъдат обявени конкурси за прием на докторанти за незаетите 

места по професионални направления за учебната 2020-2021 година. 

По седма точка от дневния ред: 

7.1. Приема с предложението на Факултетния съвет на Правно-историческия 

факултет за промяна наименованието на обслужващото звено в структурата на ЮЗУ 

„Неофит Рилски“ с наименование „Академична лаборатория за правно-исторически 

изследвания“  в „Център за правно-исторически проучвания“. 

7.2. По предложение на Студентския съвет, Докладна записка с вх. № 93-03-6 / 

09.02.2021 г., във връзка с промените в ПМС № 90/2000 г. за условията и реда за 

предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от 

държавните висши училища и научни организации, считано от летния семестър на 

учебната 2020 / 2021 година, определя: 

 1. Студенти, приети на места, субсидирани от държавата  по смисъла на чл. 9, ал. 

3, т.6, б. „а“ от ЗВО, в редовна форма на обучение, с успех: 

1.1. отличен 5.50 до 5.89 за предходните два семестъра, а за студентите в първи 

курс – от предходния зимен семестър, получават стипендия с месечен размер 150.00 лева.  

1.2. отличен 5.90 до 6.00 за предходните два семестъра, а за студентите в първи 

курс – от предходния зимен семестър, получават стипендия с месечен размер 180.00 лева. 

 2. Студенти, приети на места, субсидирани от държавата по смисъла на чл. 9, ал. 

3, т.6, б. „а“ от ЗВО, в редовна форма на обучение, с успех: 

2.1. от мн. добър 5.00 до мн. добър 5.49 за предходните два семестъра, а за 

студентите в първи курс – от предходния зимен семестър, получават стипендия с месечен 

размер 120.00 лева.  

2.2. от добър 4.00 до мн. добър 4.99 за предходните два семестъра, а за студентите 

в първи курс – от предходния зимен семестър, получават стипендия с месечен размер 

85.00 лева.  

 3. Студентки майки с дете до 6 години, приети на места, субсидирани от 

държавата по смисъла на чл. 9, ал. 3, т.6, б. „а“ от ЗВО, в редовна форма на обучение, 

получават стипендия с месечен размер 85.00 лева.  

4. Студентки майки с дете до 6 години, приети на места, субсидирани от 

държавата по смисъла на чл. 9, ал. 3, т.6, б. „а“ от ЗВО, в редовна форма на обучение, със 

съпруг, който е студент и приет на места, субсидирани от държавата, в редовна форма на 

обучение, получават стипендия с месечен размер 85.00 лева.  

 5. Несемейните студенти без двама родители, студентите с трайни увреждания, 

студентите с двама родители с трайни увреждания,  на студентите с един родител, който 

е с трайни увреждания, на студентите, които към момента на навършване на пълнолетие 

са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в 
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приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция, 

получават стипендия с месечен размер 110.00 лева. 

Стипендиите се отпускат по реда и при условията на ПМС № 90/2000 г. и 

Правилата за отпускане на стипендии в ЮЗУ „Неофит Рилски“ в рамките на 

определеното с бюджета финансиране за съответната календарна година. 

 

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


