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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 (Български 

език) – един; 

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

литература) – един. 

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ 

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

парично обръщение, кредит и застраховка (Финансова децентрализация и растеж на 

публичния сектор)) – един; 

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

парично обръщение, кредит и застраховка (Ефекти на Кохезионната политика на 

Европейския съюз върху новите страни - членки)) – един; 

- за „доцент“ по професионално направление 3.8. Икономика (Финанси, парично 

обръщение, кредит и застраховка (Иконометричен анализ данъка върху дохода на 

физическите лица)) – един; 

- за „доцент“ по професионално направление 3.8. Икономика (Маркетинг 

(Стратегически маркетинг и управление)) – един; 

- за „доцент“ по професионално направление 3.8. Икономика (Стопанска история 

и икономически теории) – един. 

По втора точка от дневния ред: 

2.1. Утвърждава квалификационни характеристики и учебни планове: 

ФАКУЛТЕТ ПО ИЗКУСТВАТА 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър“, програма „Графичен и 

рекламен дизайн в модата“ в професионално направление 8.2. Изобразително изкуство  

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

специалности в друго професионално направление и след придобита образователно-

квалификационна степен „Професионален бакалавър“ в същото професионално 

направление, редовна форма на обучение, със срок на обучение 4 семестъра; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър“, програма 

„Хореографска режисура“ в професионално направление 8.3. Музикално и танцово 

изкуство след придобита образователно-квалификационна степен 

„Бакалавър“/“Магистър“ по специалности в друго професионално направление и след 

придобита образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър“ в 

същото професионално направление, редовна форма на обучение, със срок на обучение 

4 семестъра. 

ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

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

технологии електромагнитна съвместимост“ в професионално направление 5.3. 

Комуникационна и компютърна техника след придобита образователно-

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

професионално направление, редовна форма на обучение, със срок на обучение 2 

семестъра; 
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- по образователно-квалификационна степен „Магистър“, програма „Безжични 

технологии електромагнитна съвместимост“ в професионално направление 5.3. 

Комуникационна и компютърна техника след придобита образователно-

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

направление, различно от професионално направление 5.3. Комуникационна и 

компютърна техника, редовна форма на обучение, със срок на обучение 4 семестъра. 

ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА 

 - за придобиване на допълнителна професионална квалификация „Учител по 

физическо възпитание и спорт“ в професионално направление 1.3. Педагогика на 

обучението по… след придобита образователно-квалификационна степен 

„Бакалавър“/„Магистър“ по специалности с базова подготовка по вид спорт, задочна 

форма на обучение, срок на обучение – 2 семестъра; 

- за придобиване на допълнителна професионална квалификация „Учител по 

история и цивилизации“ в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението 

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

по специалности с базова подготовка по история, задочна форма на обучение, срок на 

обучение – 2 семестъра. 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

- за придобиване на допълнителна професионална квалификация „Учител по 

български език и литература“ едновременно с обучението по образователно-

квалификационна степен „Бакалавър“ на специалност „Българска филология“ в 

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

обучение – 6 семестъра; 

- за придобиване на допълнителна професионална квалификация „Учител по 

български език и литература“ едновременно с обучението по образователно-

квалификационна степен „Бакалавър“ на специалност „Българска филология“ в 

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

обучение – 6 семестъра; 

- за придобиване на допълнителна професионална квалификация „Учител по 

български език и литература“ след придобита образователно-квалификационна степен 

„Бакалавър“/“Магистър“ по специалност „Българска филология“, „Славянска 

филология“ и „Балканистика“, задочна форма на обучение, срок на обучение – 2 

семестъра; 

- за придобиване на допълнителна професионална квалификация „Учител по чужд 

език“ (английски, немски, френски, руски) едновременно с обучението по 

образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ за специалностите „Английска 

филология“, „Приложна лингвистика“, "Английски език: превод и комуникации" и 

„Английски език и етнология“ в професионално направление  2.1. Филология, редовна 

форма на обучение, срок на обучение – 6 семестъра; 

- за придобиване на допълнителна професионална квалификация „Учител по чужд 

език“ (английски, немски, френски, руски) след придобиване на образователно-

квалификационна степен „Бакалавър“/“Магистър“ от професионално направление  2.1. 

Филология с един от посочените чужди езици, задочна форма на обучение, срок на 

обучение – 2 семестъра; 

- за придобиване на допълнителна професионална квалификация „Учител по два 

чужди езика“ (английски, немски, френски, руски) едновременно с обучението по 
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образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ за специалност „Приложна 

лингвистика“ в професионално направление 2.1. Филология, редовна форма на обучение, 

срок на обучение – 6 семестъра; 

- за придобиване на допълнителна професионална квалификация „Учител по два 

чужди езика“ (английски, немски, френски, руски) след придобиване на образователно-

квалификационна степен „Бакалавър“/“Магистър“ от професионално направление  2.1. 

Филология с два от посочените езици, задочна форма на обучение, срок на обучение – 2 

семестъра. 

2.2. Утвърждава квалификационни характеристики и учебни планове на обновени 

образователни програми: 

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ 

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

маркетинг“ в професионално направление 3.8. Икономика след придобита 

образователно-квалификационна степен „Бакалавър”/”Магистър” по специалности в 

професионално направление 3.7. Администрация и управление, професионално 

направление 3.8. Икономика и професионално направление 3.9. Туризъм, редовна форма 

на обучение, срок на обучение – 2 семестъра; 

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

маркетинг“ в професионално направление 3.8. Икономика след придобита 

образователно-квалификационна степен „Бакалавър”/”Магистър” по специалности в  

професионално направление 3.7. Администрация и управление, професионално 

направление 3.8. Икономика и професионално направление 3.9. Туризъм, задочна форма 

на обучение, срок на обучение – 2 семестъра; 

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

маркетинг“ в професионално направление 3.8. Икономика след придобита 

образователно-квалификационна степен „Бакалавър”/”Магистър” по специалности в 

професионални направления, различни от професионално направление 3.7. 

Администрация и управление, професионално направление 3.8. Икономика и 

професионално направление 3.9. Туризъм, редовна форма на обучение, срок на обучение 

– 4 семестъра; 

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

маркетинг“ в професионално направление 3.8. Икономика след придобита 

образователно-квалификационна степен „Бакалавър”/”Магистър” по специалности в 

професионални направления, различни от професионално направление 3.7. 

Администрация и управление, професионално направление 3.8. Икономика и 

професионално направление 3.9. Туризъм, задочна форма на обучение, срок на обучение 

– 4 семестъра. 

2.3. Приема проекти за изменение и допълнение на квалификационни 

характеристики и учебни планове: 

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

4/26.04.2021 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 (8 семестъра); 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър“, специалност 

„Физическо възпитание и спорт“ в професионално направление 1.3. Педагогика на 
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обучението по…  след придобита образователно-квалификационна степен 

„Бакалавър“/“Магистър“ по специалности от професионално направление 1.2. 

Педагогика, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…  (без 

специалност „Физическо възпитани и спорт“) или от други професионални направления 

с придобита   професионална квалификация „учител“, редовна форма на обучение, срок 

на обучение – 4 семестъра. 

ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ – приети с решение на ФС, 

Протокол № 6 / 07.06.2021 година 

- по образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ на специалност 

„Педагогика на обучението по география и история“ в професионално направление 1.3. 

Педагогика на обучението по…, редовна форма на обучение, срок на обучение – 4 години 

(8 семестъра); 

- за придобиване на допълнителна квалификация „Учител по география“ след 

придобиване на образователно-квалификационна степен „Бакалавър“/“Магистър“ по 

специалност „География“ или производни в професионално направление 4.4. Науки за 

земята, редовна форма на обучение, срок на обучение – 2 семестъра; 

- за придобиване на допълнителна професионална квалификация „Учител по 

география“ след придобиване на образователно-квалификационна степен 

„Бакалавър“/“Магистър“ по специалности, различни от специалност „География“ или 

производни в професионално направление 4.4. Науки за земята, редовна форма на 

обучение, срок на обучение – 4 семестъра; 

- за придобиване на допълнителна професионална квалификация „Учител по 

география“ едновременно с обучението по образователно-квалификационна степен 

„Бакалавър“ на специалност „География“ или производни в професионално направление 

4.4. Науки за земята след първите две години от обучението, редовна форма на обучение, 

срок на обучение – 4 семестъра. 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ – приети с решение на ФС, Протокол № 

5/18.05.2021 година 

 - по образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ на специалност 

„Педагогика на обучението по български език и чужд език (английски)“ в професионално 

направление 1.3. Педагогика на обучението по..., редовна форма на обучение, срок на 

обучение – 4 години (8 семестъра); 

- по образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ на специалност 

„Педагогика на обучението по български език и чужд език (руски)“ в професионално 

направление 1.3. Педагогика на обучението по…, редовна форма на обучение, срок на 

обучение – 4 години (8 семестъра); 

- по образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ на специалност 

„Педагогика на обучението по български език и чужд език (гръцки)“ в професионално 

направление 1.3. Педагогика на обучението по..., редовна форма на обучение, срок на 

обучение – 4 години (8 семестъра); 

- по образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ на специалност 

„Педагогика на обучението по български език и чужд език (турски)“ в професионално 

направление 1.3. Педагогика на обучението по..., редовна форма на обучение, срок на 

обучение – 4 години (8 семестъра); 

- по образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ на специалност 

„Педагогика на обучението по български език и чужд език (китайски)“ в професионално 
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направление 1.3. Педагогика на обучението по..., редовна форма на обучение, срок на 

обучение – 4 години (8 семестъра); 

ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ – приети с решение на ФС, Протокол № 23 / 

02.06.2021 година 

- по образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ на специалност 

„Педагогика на обучението по технологии и предприемачество“ в професионално 

направление 1.3. Педагогика на обучението по…, редовна форма на обучение, срок на 

обучение – 4 години (8 семестъра); 

- по образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ на специалност 

„Педагогика на обучението по технологии и предприемачество“ в професионално 

направление 1.3. Педагогика на обучението по…, задочна форма на обучение, срок на 

обучение – 4 години (8 семестъра); 

 - за придобиване на допълнителна професионална квалификация „Учител по 

технологии и предприемачество“ след придобита образователно-квалификационна 

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

Педагогика (всички специалности с професионална квалификация педагог, учител), 1.3. 

Педагогика на обучението по...(География, химия, физика, информатика), 4.1. 

Физически науки (всички специалности), 4.2. Химически науки (всички специалности), 

4.4. Науки за земята (География), 4.6. Информатика и компютърни науки (всички 

специалности) и от област на висше образование 5. Технически науки (всички 

специалности), редовна форма на обучение, срок на обучение – 2 семестъра; 

 - за придобиване на допълнителна професионална квалификация „Учител по 

технологии и предприемачество“ след придобита образователно-квалификационна 

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

Педагогика (всички специалности с професионална квалификация педагог, учител), 1.3. 

Педагогика на обучението по...(География, химия, физика, информатика), 4.1. 

Физически науки (всички специалности), 4.2. Химически науки (всички специалности), 

4.4. Науки за земята (География), 4.6. Информатика и компютърни науки (всички 

специалности) и от област на висше образование 5. Технически науки (всички 

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

 - за придобиване на допълнителна професионална квалификация „Учител по 

професионална подготовка“ след придобита образователно-квалификационна степен 

„Бакалавър“/“Магистър" по специалности от професионални направления  от област на 

висше образование 5. Технически науки, редовна форма на обучение, срок на обучение 

– 2 семестъра; 

 - за придобиване на допълнителна професионална квалификация „Учител по 

професионална подготовка“ след придобита образователно-квалификационна степен 

„Бакалавър“/“Магистър" по специалности от професионални направления  от област на 

висше образование 5. Технически науки, задочна форма на обучение, срок на обучение 

– 2 семестъра. 

 СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ – приети с решение на ФС, Протокол № 19 : 

29.04.2021 година 

- по образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ на специалност 

„Счетоводство и контрол“ в професионално направление 3.8. Икономика, редовна форма 

на обучение, срок на обучение – 4 години (8 семестъра); 
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- по образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ на специалност 

„Счетоводство и контрол“ в професионално направление 3.8. Икономика, задочна форма 

на обучение, срок на обучение – 4 години (8 семестъра); 

- по образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ на специалност 

„Финанси“ в професионално направление 3.8. Икономика, редовна форма на обучение, 

срок на обучение – 4 години (8 семестъра); 

- по образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ на специалност 

„Финанси“ в професионално направление 3.8. Икономика, задочна форма на обучение, 

срок на обучение – 4 години (8 семестъра); 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър” по специалност 

„Финанси“  в професионално направление 3.8. Икономика за завършилите 

образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър” в същото 

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

семестъра; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър” по специалност 

„Финанси“ в професионално направление 3.8. Икономика за завършилите 

образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър” в същото 

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

семестъра. 

2.4. Прекратява обучението по специалност „Метрология“ в професионално 

направление 4.1. Физически науки по образователно-квалификационна степен 

„Бакалавър“, редовна форма и срок на обучение 4 години. 

По трета точка от дневния ред: 

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

1. Доц. д-р Росица Дойновска, председател. 

2. Доц. д-р Лидия Сакелариева. 

3. Гл. ас. д-р Анна Янева – Христова. 

3.2. Във връзка с §11, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона 

за висшето образование и резултати от проведеното гласуване не удължава срока на 

трудовия договор на доц. д-р Мария Бочева – Блажева. 

Резултати от гласуването: За – 2.  Против – 31.  Бели – 2. 

 По четвърта точка от дневния ред: 

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

процедура за следакредитационно наблюдение и контрол на професионално 

направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика по образователно-

квалификационна степен „Бакалавър“ и образователно-квалификационна степен 

„Магистър“. 

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

процедура за следакредитационно наблюдение и контрол на професионално 

направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника по образователно-

квалификационна степен „Бакалавър“ и образователно-квалификационна степен 

„Магистър“. 

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

процедура за програмна акредитация на докторска програма „Социална философия“ от 

професионално направление 2.3. Философия в област на висше образование 2. 

Хуманитарни науки. 
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 По пета точка от дневния ред: 

5. 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 2021-2022 година, в  съответствие  с  РМС № 437 от 

02 юни 2021 година за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и 

докторанти в държавните висши  училища и научните организации на Република 

България през учебната 2021–2022 година. Приложение. 

По шеста точка от дневния ред: 

6. Номинира кандидати за Постоянните комисии по области на висшето 

образование на Националната агенция за оценяване и акредитация, както следва: 

Постоянна комисия по педагогически науки и социални дейности 

- Проф. д-р Маргарита Колева, ПН 1.2. Педагогика  
Постоянна комисия по хуманитарни науки и изкуства 

- Проф. д.н. Калин Порожанов, ПН. 2.2. История и археология 

Постоянна комисия по социални и правни науки, сигурност и отбрана 

- Проф. д.н. Валентина Миленкова, ПН 3.1. Социология, антропология и науки за 

културата 

Постоянна комисия по стопански науки и управление 

- Доц. д-р Райна Димитрова, ПН 3.7. Администрация и управление 

Постоянна комисия по природни науки, математика и информатика 

- Доц. д-р Димитрина Керина, ПН 4.1. Физически науки 

По седма точка от дневния ред: 

7. Изслуша Доклада от Контролния съвет за осъществен контрол върху процедури 

по възлагане на лекционни курсове на нехабилитирани преподаватели. 

По осма точка от дневния ред: 

8. Приема предложението на Факултетния съвет на Правно-историческия 

факултет за отпечатване на допълнителен тираж на помагало „Казуси по наказателно 

право и наказателен процес за обсъждане и решаване в семинарни занятия“ с автори гл. 

ас. д-р Гергана Андонова и проф. д-р Веселин Вучков, 10 печатни коли, тираж 300 броя. 

 

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


