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РЕШЕНИЯ: 

 

По първа точка от дневния ред: 

1.1. Утвърждава квалификационни характеристики и учебни планове: 

ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

- по образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ на специалност 

„Медицинска физика“ в професионално направление 4.1. Физически науки, редовна 

форма на обучение, срок на обучение – 4 години. 

ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

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

ергономия и инженерен дизайн“ в професионално направление 5.1. Машинно 

инженерство след придобита образователно-квалификационна степен 

„Бакалавър“/Магистър“ по специалности от област на висше образование 5. Технически 

науки, редовна форма на обучение; срок на обучение – 2 семестъра (1 година). 

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ 

- по образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ на специалност 

„Психология“ в професионално направление 3.2. Психология, редовна форма на 

обучение, срок на обучение – 4 години, на английски език; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър“ на специалност 

„Психология на управлението“ в професионално направление 3.2. Психология след 

придобита образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по специалности в 

същото професионално направление, редовна форма на обучение, срок на обучение – 2 

семестъра, на английски език; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър“ на специалност 

„Психология на управлението“ в професионално направление 3.2. Психология след 

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

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

на обучение – 4 семестъра, на английски език; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър“ на специалност 

„Юридическа психология“ в професионално направление 3.2. Психология след 

придобита образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по специалности в 

същото професионално направление, редовна форма на обучение, срок на обучение – 2 

семестъра, на английски език; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър“ на специалност 

„Юридическа психология“ в професионално направление 3.2. Психология след 

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

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

на обучение – 4 семестъра, на английски език. 

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ 

 - за придобиване на допълнителна професионална квалификация „Учител по 

туризъм“ едновременно с обучението по образователно-квалификационна степен 

„Бакалавър“/“Магистър“ по специалности от професионално направление 3.9. Туризъм 

и по специалности „Икономика на туризма“ и „География на туризма“ в други 

професионални направления, задочна форма на обучение, срок на обучение – 2 

семестъра; 



 
 

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ 
Препис-извлечение 

Протокол № 16 / 29.09.2021 година 

 

 

 - за придобиване на допълнителна професионална квалификация „Учител по 

икономически дисциплини“ едновременно с обучението по образователно-

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

направление 3.7. Администрация и управление и от професионално направление 3.8. 

Икономика, задочна форма на обучение, срок на обучение – 2 семестъра. 

1.2. Приема проекти за изменение и допълнение на квалификационни 

характеристики и учебни планове: 

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ – приети с решение на ФС, Протокол № 20 / 

07.07.2021 година  

- по образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ на специалност 

„Туризъм“ в професионално направление 3.9. Туризъм, редовна форма на обучение, срок 

на обучение – 4 години; 

- по образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ на специалност 

„Икономика на публичната сфера“ в професионално направление 3.8. Икономика, 

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

- по образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ на специалност 

„Международен бизнес“ в професионално направление 3.8. Икономика, редовна форма 

на обучение, срок на обучение – 4 години; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър” по специалност 

„Международен бизнес“  в професионално направление 3.8. Икономика за завършилите 

образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър по…” в 

направлението, редовна форма на обучение, срок на обучение – 4 семестъра; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър” по специалност 

„Международен бизнес“  в професионално направление 3.8. Икономика за завършилите 

образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър по…” в 

направлението, задочна форма на обучение, срок на обучение – 4 семестъра; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър” по специалност 

„Икономика на публичната сфера“ в професионално направление 3.8. Икономика за 

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

професионално  направление 3.7. Администрация и управление, 3.8. Икономика и 3.9. 

Туризъм, редовна на обучение, срок на обучение – 2 семестъра; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър” по специалност 

„Икономика на публичната сфера“ в професионално направление 3.8. Икономика за 

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

професионално  направление 3.8. Икономика, 3.7. Администрация и управление и 3.9. 

Туризъм, задочна форма на обучение, срок на обучение – 2 семестъра; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър” по специалност 

„Икономика на публичната сфера“ в професионално направление 3.8. Икономика за 

завършилите образователно-квалификационна степен „Бакалавър”/”Магистър” по 

специалности в различни от професионалните  направления 3.8. Икономика, 3.7. 

Администрация и управление и 3.9. Туризъм, редовна форма на обучение, срок на 

обучение – 4 семестъра; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър” по специалност 

„Икономика на публичната сфера“ в професионално направление 3.8. Икономика за 

завършилите образователно-квалификационна степен „Бакалавър”/”Магистър” по 

специалности в различни от професионалните  направления 3.8. Икономика, 3.7. 
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Администрация и управление и 3.9. Туризъм, задочна форма на обучение, срок на 

обучение – 4 семестъра; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър” по специалност 

„Икономика на публичната сфера“ в професионално направление 3.8. Икономика за 

завършилите образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър по…” 

в направлението, редовна форма на обучение, срок на обучение – 4 семестъра; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър” по специалност 

„Икономика на публичната сфера“ в професионално направление 3.8. Икономика за 

завършилите образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър по…” 

в направлението, задочна форма на обучение, срок на обучение – 4 семестъра; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър” по специалност 

„Международен бизнес“ в професионално направление 3.8. Икономика за завършилите 

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

направление 3.8. Икономика, 3.7. Администрация и управление и 3.9. Туризъм, редовна 

на обучение, срок на обучение – 2 семестъра; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър” по специалност 

„Международен бизнес“ в професионално направление 3.8. Икономика за завършилите 

образователно-квалификационна степен „Бакалавър”/”Магистър“ в професионално  

направление 3.8. Икономика, 3.7. Администрация и управление и 3.9. Туризъм, задочна 

форма на обучение, срок на обучение – 2 семестъра; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър” по специалност 

„Международен бизнес“ в професионално направление 3.8. Икономика за завършилите 

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

различни от професионалните  направления 3.8. Икономика, 3.7. Администрация и 

управление и 3.9. Туризъм, редовна форма на обучение, срок на обучение – 4 семестъра; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър” по специалност 

„Международен бизнес“ в професионално направление 3.8. Икономика за завършилите 

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

различни от професионалните  направления 3.8. Икономика, 3.7. Администрация и 

управление и 3.9. Туризъм, задочна форма на обучение, срок на обучение – 4 семестъра; 

 - по образователно-квалификационна степен „Магистър“, специалност 

„Логистика“ в професионално направление 3.8. Икономика след придобита 

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

професионални направления 3.7. Администрация и управление, 3.8. Икономика и 3.9. 

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

- по образователно-квалификационна степен „Магистър“, специалност 

„Логистика“ в професионално направление 3.8. Икономика след придобита 

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

професионални направления 3.7. Администрация и управление, 3.8. Икономика и 3.9. 

Туризъм, задочна форма на обучение, срок на обучение – 2 семестъра; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър“, специалност 

„Логистика“ в професионално направление 3.8. Икономика след придобита 

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

професионални направления, различни от професионални направления 3.7. 

Администрация и управление, 3.8. Икономика и 3.9. Туризъм, редовна форма на 

обучение, срок на обучение – 4 семестъра; 
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- по образователно-квалификационна степен „Магистър“, специалност 

„Логистика“ в професионално направление 3.8. Икономика след придобита 

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

професионални направления, различни от професионални направления 3.7. 

Администрация и управление, 3.8. Икономика и 3.9. Туризъм, задочна форма на 

обучение, срок на обучение – 4 семестъра. 

 - за придобиване на допълнителна професионална квалификация „Учител по 

туризъм“ след придобита образователно-квалификационна степен „Професионален 

бакалавър по…“/„Бакалавър“/“Магистър“ по специалности от професионално 

направление 3.9. Туризъм и по специалности „Икономика на туризма“ и „География на 

туризма“ в други професионални направления, задочна форма на обучение, срок на 

обучение – 2 семестъра; 

 - за придобиване на допълнителна професионална квалификация „Учител по 

икономически дисциплини“ след придобита образователно-квалификационна степен 

„Професионален бакалавър по…“/„Бакалавър“/“Магистър“ по специалности от 

професионално направление 3.7. Администрация и управление и от професионално 

направление 3.8. Икономика, задочна форма на обучение, срок на обучение – 2 

семестъра. 

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ – приети с решение на ФС, Протокол № 13 / 

05.07.2021 година и Протокол № 14 / 13.09.2021 година 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър“ на специалност 

„Училищна психология“ в професионално направление 3.2. Психология след придобита 

образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по специалности в същото 

професионално направление, редовна форма на обучение, срок на обучение – 3 

семестъра, на английски език; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър“ на специалност 

„Училищна психология“ в професионално направление 3.2. Психология след придобита 

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

други професионални направления, редовна форма на обучение, срок на обучение – 4 

семестъра, на английски език; 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър” на програма 

„Криминална психология“ в професионално направление 3.2. Психология за придобили 

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

същото професионално направление, редовна форма на обучение, срок на обучение – 2 

семестъра, на английски език; 

- за придобиване на образователно-квалификационна степен „Магистър“ на 

английски език по програма „Криминална психология“ в професионално направление 

3.2. Психология за завършили образователно-квалификационна степен 

„Бакалавър“/“Магистър“ в друго професионално направление, редовна форма на 

обучение, срок на обучението – 4 семестъра; 

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

психология“ в професионално направление 3.2. Психология след придобита 

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

същото професионално направление, редовна форма на обучение, срок на обучение – 3 

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

психология“ в професионално направление 3.2. Психология след придобита 

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

същото професионално направление, задочна форма на обучение, срок на обучение – 3 

семестъра; 

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

психология“ в професионално направление 3.2. Психология след придобита 

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

други професионални направления, редовна форма на обучение, срок на обучение – 5 

семестъра; 

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

психология“ в професионално направление 3.2. Психология след придобита 

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

други професионални направления, задочна форма на обучение, срок на обучение – 5 

семестъра; 

- за придобиване на професионална квалификация „Учител по философия“ 

едновременно с обучението за придобиване на образователно-квалификационна степен 

„Бакалавър“ по специалности в професионално направление 2.3. Философия, 2.4. 

Религия и теология, 3.1. Социология, антропология и науки за културата и 3.2. 

Психология, редовна форма на обучение, срок на обучение – 6 семестъра; 

- за придобиване на професионална квалификация „Учител по философия“ след 

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

специалности в професионално направление 2.3. Философия, 2.4. Религия и теология, 

3.1. Социология, антропология и науки за културата и 3.2. Психология,  задочна форма 

на обучение, срок на обучение – 2 семестъра; 

- за придобиване на допълнителна квалификация „Учител по гражданско 

образование“ след придобита образователно-квалификационна степен 

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

Педагогика, 2.2. История и археология, 2.3. Философия, 3.1. Социология, антропология 

и науки за културата, 3.2. Психология, 3.3. Политически науки, 3.6. Право и 4.4. Науки 

за земята, задочна форма на обучение, срок на обучение – 2 (два) семестъра. 

ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ – приети с решение на ФС, 

Протокол № 8 / 01.09.2021 година 

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

развитие“ на специалност „География“ в професионално направление 4.4. Науки за 

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

по специалностите „География“, „География и регионална политика“ в професионално 

направление 4.4. Науки за земята, по специалностите „География и история“, 

„Педагогика на обучението по география и история“, „Педагогика на обучението по 

биология и география“ от професионално направление  1.3. Педагогика на обучението 

по…, редовна форма обучение, срок на обучение – 2 семестъра; 

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

развитие“ на специалност „География“ в професионално направление 4.4. Науки за 

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

по специалност от друго  професионално направление, редовна форма обучение, срок на 

обучение – 4 семестъра; 



 
 

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ 
Препис-извлечение 

Протокол № 16 / 29.09.2021 година 

 

 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър“ на специалност 

„Географски информационни системи“ в професионално направление 4.4. Науки за 

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

по специалности от същото професионално направление и по специалностите 

„Информатика”, „Информационни системи и технологии”, „Компютърни системи и 

технологии”, „Информационни и комуникационни технологии” в професионално 

направление 4.6. Информатика и компютърни науки, по специалностите „Педагогика на 

обучението по география и история“ и „Педагогика на обучението по география и 

биология“ в професионално направление 4.6. Педагогика на обучението по… , редовна 

форма на обучение, срок на обучение – 2 семестъра. 

ФАКУЛТЕТ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ, ЗДРАВНИ ГРИЖИ И СПОРТ“ – 

приети с решение на ФС, Протокол № 2 / 09.09.2021 година 

- по образователно-квалификационна степен „Магистър” на програма 

„Управление на здравните грижи“ в професионално направление 7.4. Обществено здраве 

след придобита образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по специалност 

„Медицинска сестра“/“Акушерка“, сред придобита специалност по образователно-

квалификационна степен „Професионален бакалавър по …“ от професионално 

направление 7.5. Здравни грижи и след придобита образователно-квалификационна 

степен „Бакалавър“ по една от специалностите „Социална педагогика“, „Социални 

дейности“, Социален мениджмънт“ или „Здравен мениджмънт“, задочна форма на 

обучение, срок на обучение – 3 семестъра/1,5 години. 

По втора точка от дневния ред: 

2. Приема Проекта за изменение и допълнение на Правилника за образователните 

дейности в ЮЗУ „Неофит Рилски“ с направените и приети предложения за промени: 

§ 1. Член 5 се допълва така: 

1. Чл. 5 се допълва и става: 

„Чл. 5. (Доп. – м.09.2021 г.) Обучение по професионално 

направление/специалност се организира с решение на Академичния съвет при спазване 

на: държавните изисквания за придобиване на образователно-квалификационна степен; 

получена програмна акредитация за професионалното направление/специалност от 

регулираните професии и осигурени:“ 

2. Точка 1 се допълва и става: 

„1. (доп. – м. 09.2021 г.) Учебна материално-техническа и информационна база.“ 

§2. В член 6, алинея 2 се изменя и става: 

„/2/ (Изм. – м.07.2021 г.) Учебната документация се разработва в катедрите или 

вътрешно факултетски/между факултетски комисии, одобрява се от съветите на 

основните звена, подлага се на експертна оценка от Отдел „Оценяване и поддържане на 

качеството“. След като се приеме от Академичния съвет, тя се утвърждава от ректора. 

Учебната документация за дистанционно обучение се утвърждава от Академичния съвет 

след аргументирано становище от Центъра за дистанционно обучение.“ 

§ 3. Член 9 се изменя и допълва така: 

1. Създава нова точка 1а: 

„1а. (нова – м.09.2021 г.) Професионалната квалификация.“ 

2. Създава нова точка 8: 

„8. (нова – м.09.2021 г.) Съотношение на задължителните, избираеми и 

факултативни дисциплини.“ 

http://www.swu.bg/academic-activities/academic-programmes/bachelor-programmes/computer-sciences/computer-sciences.aspx
http://www.swu.bg/academic-activities/academic-programmes/bachelor-programmes/computer-sciences/information-systems-and-technologies.aspx
http://www.swu.bg/academic-activities/academic-programmes/bachelor-programmes/communication-and-computer-techniques/computer-systems-and-technologies.aspx
http://www.swu.bg/academic-activities/academic-programmes/bachelor-programmes/communication-and-computer-techniques/computer-systems-and-technologies.aspx
http://www.swu.bg/academic-activities/academic-programmes/bachelor-programmes/communication-and-computer-techniques/information-and-communication-technologies.aspx
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3. Предишната точка 8 става точка 9. 

4. Предишната точка 9 става точка 10. 

5. Предишната точка 10 става точка 11. 

6. Предишната точка 11 става точка 12. 

7. Предишната точка 12 става точка 13. 

8. Създава нова точка 14. 

„14. (нова – м.09.2021 г. ) Ниво по Националната квалификационна рамка на 

Република България.“ 

§ 4. Член 11 се изменя и допълва така: 

1. Алинея 2 се изменя и става: 

„/2/ (Изм. – м.09.2021 г.) Еднократно преместване на учебните дисциплини от 

един семестър в друг в рамките на една учебна година, при запазване на хорариума и 

кредитите, се извършва с решение на съветите на основните звена.“ 

2. Създава нова алинея 3: 

„/3/ (Нова – м.09.2021 г.) Допуска се до 10 на сто еднократно изменение и 

допълнение на съществуващ учебен план, които не засягат основни му параметри за вече 

обучаващи се студенти за един випуск.“  

3. Създава нова алинея 4: 

„/4/ (Нова – м.09.2021 г.) Актуализиран учебен план с промени до 33 на сто от 

съществуващия и влиза в сила за новоприети студенти.“   

4. Създава нова алинея 5: 

/5/ (Нова – м.09.2021 г.) В случай, че се налагат промени повече от 33 на сто от 

учебните дисциплини и съответния хорариум, се изготвя нов учебен план в съответствие 

с изискванията на чл. 6 и влизат в сила за новоприети студенти.“ 

5. Предишната алинея 3 става алинея 6 и се изменя: 

„/6/ (Предишна ал. 3, изм. – м.09.2021 г.) Технологията на процесите за промяна 

и обновяване на учебните планове по ал. 3, 4 и 5 се урежда в процедура ПР-1-09 – 

Процедура по управление на процесите за одобряване, наблюдение и обновяване на 

учебни планове и програми на Университетската система за осигуряване и оценяване  

качеството на образованието.“ 

§ 5. Член 12 се изменя и допълва така: 

1. Алинея 1 се изменя и става: 

„/1/ (Изм. – м.09.2021 г.) Хорариумът за задочна форма на обучение не може да 

бъде по-малко от 50 на сто от предвидения хорариум в учебния план за редовна форма.“ 

2. Алинея 3 се изменя и става: 

„/3/ (Изм. – м.09.2021 г.) Минималният хорариум за студенти, обучаващи се по 

реда и условията на чл. 65 не може да бъде по-малък от 50 на сто от общия хорариум, а 

за специалност „Право“ от 60 на сто.“ 

§ 6. Член 14, алинея 2 се изменя така: 

„/2/ (Нова ал. – м. 04. 2011 г., изм. – м. 09.2021 г.) В случай, че промените по 

предходната алинея засягат повече от 33 на сто от учебните дисциплини и съответния 

хорариум, се изготвя нов учебен план в съответствие с изискванията на чл. 6.“ 

 § 7. Чл. 15 се изменя и допълва така: 

1. Алинея 2 се изменя и става: 

„/2/ (Изм. – м.09.2016 г., изм. – м.09.2021 г.) Учебна програма по дисциплина от 

учебния план се изготвя от хабилитирано лице или от нехабилитирано лице с 
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образователната и научна степен „Доктор“ с компетентност да преподава тази учебна 

дисциплина и се утвърждава с решение на съвета на катедрата, отговаряща за обучението 

по съответната дисциплина.“ 

2. Алинея 3 се изменя и става: 

„/3/ (Нова – м. 09.2016 г., изм. – м.09.2021 г.) Промени в съдържанието на учебната 

програма да се правят по реда на ал. 2.“ 

§ 8. Член 16 се изменя така: 

„Чл. 16. (Изм. – м.09.2021 г.) Учебното съдържание на всяка учебна дисциплина 

се организира в относително обособени части, като всяка от тях включва минимум 15 

академични часа аудиторна заетост.“ 

§ 9. Член 17, ал. 3 се изменя така: 

„/3/  (Нова – м. 09.2016 г., изм. – м.09.2021 г.) Дистанционната форма на обучение 

се осъществява в съответствие с изискванията на закона и на Наредбата за държавните 

изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища 

и правилниците на университета.“ 

§ 10. Член 20, ал. 5 се допълва и става: 

„/5/ (Предишна ал. 3 – м. 09. 2013 г.; предишна ал.4, изм. – м. 09. 2016 г., доп. – 

м.09.2021 г.) Признаването и приравняването на учебни дисциплини се извършва с 

решение на експертна комисия от основното звено, назначена от ръководителя на 

основното звено, при условията на Процедурата за признаване на завършени периоди на 

обучение в български  висши училища или завършени етапи след придобита четвърта 

степен на професионална квалификация.“ 

§ 11. Член 20а се отменя. 

§ 12. Създава нов чл. 22а: 

„Чл. 22а. (Нов – м.09.2021 г.) Учебният процес в дистанционна форма на 

обучение се реализира чрез дигитални технологии за управление на учебния процес, 

базиран на система от различни по тип, място на разполагане и време на използване 

човешки, материални и информационни дейности и ресурси. Организацията и контролът 

при провеждането на дистанционна форма на обучение са регламентирани в Правилника 

за организиране на дистанционна форма на обучение в Югозападния университет 

„Неофит Рилски”.“ 

§ 13. Член 25, ал. 1 се изменя така: 

„Чл. 25. /1/ (Изм. – м.09.2021 г.) Обучението се извършва чрез използване на 

различни организационни форми (лекции; упражнения; практики, стаж по 

специалността; разработване на реферати, курсови работи, наблюдения, тренинги, 

обучение в електронна среда, дипломна работа; учебно-изследователска и научно-

изследователска работа на студентите; консултации и др.).“ 

§ 14. Член 26, ал. 5 се допълва и става: 

„/5/ (Доп. – м.09.2021 г.) Обучението по чужди езици на неспециалисти се 

организира в сборни групи, а по физическо възпитание или спорт – в сборни групи по 

видове спорт.“ 

§ 15. Член 27 се изменя и допълва така: 

1. Алинея 1 се изменя и става: 

„/1/ (Изм. – 09. 2016 г., изм. – м.09.2021  г.)  Броят на студентите в един поток не 

може да бъде по-малък от 10 и по-голям от 220 студенти.“ 

2. Алинея 2 се изменя и става: 
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„/2/ (Изм. – 09. 2016 г., изм. – м.09.2021  г.) Броят на студентите в група е не по-

малко от 10 и не повече от 30. Броят на студентите в подгрупа е не по малко от 10.“ 

3. Алинея 3 се изменя и става: 

„/3/ (Изм. – 09. 2016 г., изм. – м.09.2021 г.) Когато броят на студентите по дадена 

учебна дисциплина е по-малък от 10, хорариумът на лекциите и семинарните 

упражнения се редуцира с 10 на сто за всеки студент в групата. Редукцията на хорариума 

не може да бъде повече от 50 на сто.“ 

4. Създава нова алинея 4: 

„/4/ (Отм. – м.09.2016 г., нова – м.09.2021  г.) Броят на студентите, обучаващи се 

по специалности от професионални направления 7.4. Обществено здраве и 7.5. Здравни 

грижи, за практически упражнения и за клинични практики не може да бъде повече от 5 

студенти.“ 

5. Създава нова алинея 5. 

„/5/ (Отм. – м.09.2016 г., нова – м.09.2021 г.) Броят на студентите в групи за 

практически упражнения по изобразително изкуство (рисуване, живопис, графика, 

скулптура) е от 5 до 9 студенти.“ 

6. Създава нова алинея 6: 

„/6/ (Отм. – м.09.2016 г., нова – м.09.2021 г.) Практическите и лабораторните 

занятия, часовете по изкуствата, по чужд език, хоспитирането и тренинги не се 

редуцират, независимо от броя на студентите във формирания курс.“ 

§ 16. Член 29 се изменя и допълва така: 

1. Алинея 1 се изменя и става: 

„/1/ (Изм. – м. 09.2016 г., изм. – м.09.2021 г.) Броят на студентите в курсовете по 

избираеми дисциплини не може да бъде по-малък от 10 студенти.“ 

2. Алинея 2 се изменя и допълва така: 

„/2/ (Изм. – м. 09.2016 г., изм. и доп. – м.09.2021 г.) Когато броят на студентите, 

избрали дадена учебна дисциплина е по-малък от 10, но не по-малък от 5, хорариумът на 

лекциите и семинарните упражнения се редуцира с 10 на сто за всяка бройка, по-малка 

от 10. Редукцията не може да бъде повече от 50 на сто.“ 

3. Създава нова алинея 3: 

„/3/ (Отм. – м.09.2016 г., нова – м.09.2021 г.)  Практическите, лабораторните 

упражнения, часовете по чужд език и хоспитирането не се редуцират, независимо от броя 

на студентите във формирания курс.“ 

4. Създава нова алинея 4: 

„/4/ (Отм. – м. 09.2016 г., нова – м.09.2021 г.) В случаите, когато дадена избираема 

дисциплина е избрана от 1-4 студенти, тя се изучава по индивидуална програма, чрез 

консултации, осъществени в приемното време за консултации.“ 

§ 17. Член 30, ал. 1 се допълва така: 

„/1/ (Доп. – м.09.2021 г.)  Броят на потоците, групите и подгрупите за 

задължителните и за избираемите дисциплини се определя за всеки семестър със заповед 

на декана. Копие на заповедта се представя в служба ТРЗ.“ 

§ 18. В Член 31 създава нова алинея 5: 

„/5/ (Нова – м.09.2021 г.) С решение на съответния факултетен съвет могат да се 

възлагат часове и на изявени специалисти от практиката до 10 на сто от общия хорариум 

на учебните часове от учебния план при обучението по образователно-

квалификационната степен "Бакалавър" и до 20 на сто от общия хорариум на учебните 
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часове от учебния план при обучението по образователно-квалификационната степен 

"Магистър".“ 

§ 19. Член 32 се изменя и допълва така: 

1. Създава нова алинея 1: 

„ /1/ (Нова – м.09.2021 г.) Обучението се извършва по задължителни, избираеми 

и факултативни дисциплини.“ 

2. Предишната алинея 1 става алинея 2. 

3. Създава нова алинея 4: 

„/4/ (Нова – м.09.2021 г.) Изборът на факултативна дисциплина е по желание на 

студента и се осъществява един месец преди началото на семестъра.“ 

4. Създава нова алинея 5, предишната алинея 2.  

§ 20. В член 33, алинея 1 се правят следните изменения: 

„/1/ (Доп. – м. 09. 2016 г., изм. – м.09.2021 г.) Учебните занятия за всяка 

специалност се провеждат по разпис, изготвен в съответствие с работна инструкция за 

разработване на учебния разпис на Университетската система за осигуряване и  

оценяване  качеството на образованието.“ 

§ 21. В член 34, ал. 4, т. 1 се правят следните изменения: 

„1. (изм. – м. 09.2016 г., изм. – м.09.2021 г.) Преподавателят запознава студентите 

с организацията и  критериите за оценяването по учебната дисциплина в началото на 

семестъра.“ 

§ 22. В член 35 се изменя и допълва така: 

1. Алинея 2 се допълва и става: 

„/2/ (Изм. – м. 09.2016 г., доп. – м.09.2021 г.) За студентите от редовна, задочна и 

дистанционна форма на обучение изпитните сесии по всяка учебна дисциплина са 

редовна, поправителна и ликвидационна.“ 

2. Алинея 3 се изменя и допълва така:  

„/3/ (Изм. – м. 09.2016 г., изм. и доп. – м.09.2021 г.) Допълнителна сесия, извън 

утвърдения график за трите изпитни сесии по ал. 2, се разрешава от ректора след 

мотивирано предложение от ръководителя на основното звено. Предложението съдържа 

основанията, реда, условията и времетраенето на допълнителната изпитна сесия.“ 

§ 23. В член 37 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Алинея 4 се изменя и става: 

„/4/ (Изм. – м.09.2021 г.) Всеки преподавател е длъжен в десетдневен срок след 

провеждане на изпита собственоръчно да впише в протокола и главната книга 

получените от студентите оценки по съответната дисциплина, в съответствие с 

реквизитите на протокола и на главната книга. Преподавателят нанася оценката в 

студентските книжки след предоставянето им от груповите отговорници.“ 

 2. Алинея 5 се изменя и става: 

„/5/ (Изм. – м. 09.2016 г., изм. – м.09.2021 г.) Оценките от изпитите се вписват от 

инспектора в електронното досие на студента. При несъответствие на оценките от 

изпитния протокол и вписаната оценка в електронното досие, за валидни се приемат 

оценките от изпитния протокол.“ 

3. Създава нова алинея 9: 

„/9/ (Нова – м.09.2021 г.) При неявяване на изпит в рамките на регламентираните 

изпитни сесии, съгласно графика за учебната година, изпитът се счита за неположен.“ 

§ 24. В член 38 създава нова алинея 6: 
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„/6/ (Нова – м.09.2021 г.) Оценките и кредитите от факултативните учебни 

дисциплини се вписват в документацията (главна книга, студентска книжка и диплома).“ 

§ 25. Член 39 се изменя и допълва така: 

1. Алинея 1 се изменя и става: 

„/1/ (Изм. и доп. - м.09.2010 г., изм. – м. 09.2016 г., изм. – м.09.2021 г.) На студенти, 

обучавани по програма Еразъм в университет от страна участник в програмата, се 

признават кредитите (респективно приравнени оценките към скалата за оценяване) по 

дисциплините, които са изучавали и се зачита периодът на обучение.“ 

2. Алинея 2 се изменя и става: 

„/2/ (Нова – м.09.2010 г., изм. – м. 09.2016 г., изм. – м.09.2021 г.) Студенти, 

обучаващи се по програма Еразъм, които не са изучавали задължителни дисциплини по 

действащия учебен план в университета, приравняват тези дисциплини и имат право на 

удължена изпитна сесия за полагането им в рамките на учебната година.“ 

3.  Алинея 3 се изменя и става: 

„/3/ (Нова – м.09.2010 г., изм. – м. 09.2016 г., изм. – м.09.2021 г.) Семестърът на 

студент, в който той се обучава по програма Еразъм, се зачита от ръководителя на 

основното звено след представяне на необходимите документи.“ 

4. Създава нова алинея 5:  

„/5/ (Нова – м.09.2021 г.) Признаването на оценките и кредитите се извършва от 

комисия, назначена със заповед на ръководителя на основното звено.“  

5. Създава нова алинея 6:  

„/6/ (Нова – м.09.2021 г.) Студентът подава заявление и академична справка за 

положените изпити и кредити от приемащия университет, с лицензиран превод на 

български език.“ 

6.  Алинея 7 се допълва и става:  

„/7/ (Предишна ал. 3 – м.09.2010 г., предишна ал. 5, доп. – м.09.2021) Признатите 

кредити (оценки) се протоколират и внасят в главната книга от председателя на 

комисията, определена по реда на алинея 5.“ 

7. Алинея 9 се изменя и става: 

„/9/. (Нова – м. 02.2012 г., изм. – м.09.2021 г.) Признаването на придобито висше 

образование и завършени периоди на обучение в чуждестранно висше училище с цел 

продължаване на обучението в университета се извършва по реда на утвърдена 

процедура.“ 

8. Предишната алинея 6 става алинея 10. 

§ 26. В член 41, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения: 

„/1/ (Изм. – м.09.2021 г.) Професионално-практическото обучение на студентите 

се осъществява за педагогически и всички специалности, при които се придобива 

квалификация „Учител” при следния ред: 

1. (изм. и доп. – м.09.2021 г.) Хоспитиране – наблюдение и анализ на 

педагогически ситуации, уроци и други организационни форми в детски градини и 

училища, осъществявано под непосредственото ръководство на преподавател от 

университета. 

2. (изм. и доп. – м.09.2021 г.) Текуща педагогическа практика – посещение, 

наблюдение и провеждане на педагогически ситуации, уроци и други организационни 

форми на обучение в детски градини и училища съвместно с учител-наставник под 
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ръководството на преподавател от университета с цел подготовка за стажантска 

практика. 

3. (изм. и доп. – м.09.2021 г.) Стажантска практика – самостоятелно участие на 

обучаваните в образователния процес, чрез провеждане на педагогически ситуации или 

уроци, както и в други организационни форми в детски градини и училища, провеждани 

под ръководството на учител-наставник и преподавател от университета.“ 

§ 27 . В члeн 46 се правят следните изменения:  

1. Алинея 1 се изменя и става: 

„/1/ (Доп. – м.09.2016 г., изм. – м.09.2021 г.) Практическата подготовка на 

стажант-учители, които заемат учителска или възпитателска длъжност в институция в 

системата на предучилищното и училищното образование, се зачита за самостоятелно 

участие в образователния процес при изпълнение на нормата за преподавателска работа 

като част от трудовите им задължения.“ 

2. Алинея 2 се изменя и става: 

„/2/ (Изм. – м.09.2021 г.) Обстоятелствата по ал. 1 се удостоверяват в стажантски 

дневник и със служебна бележка от директора на базовата институция и учителя-

наставник.“ 

§ 28. Член 47 се изменя и става: 

1. Алинея 6 се допълва и става: 

„/6/ (Изм. – м. 09. 2016 г., доп. – м.09.2021 г.) Държавният изпит се провежда 

съгласно държавните изисквания за дипломиране пред държавна комисия от 

хабилитирани преподаватели. По изключение в състава на комисията може да участва и 

един преподавател с образователна и научна степен "Доктор". В комисията се включват 

и външни за висшето училище лица, включително и представители на работодателите.“ 

2. Създава нова алинея 12: 

„/12/ (Нова – м.09.2021 г.) Държавните изпити за всички студенти са 

присъствени.“ 

§ 29. Член 48, ал. 2 се изменя така: 

„/2/ (Изм. – м.09.2021 г.) Темите, по които студентите могат да разработят 

дипломна работа, трябва да съответстват на професионалните направления, по които се 

обучават.“ 

§ 30. Член 50 се изменя и става: 

1. Алинея 6 се изменя и става: 

„/6/ (Нова – м. 07.2012 г., предишна ал. 5, изм. – м. 09.2016 г., изм. – м.09.2021 г.) 

След изтичане на 4-годишния срок от семестриалното завършване, лицата по ал. 2 и ал. 

3 могат еднократно да възстановят студентски права по действащия учебен план в 

платена форма на обучение. Ако при възстановяване на студентски права броят на 

приравнителните изпити надвишава пет, студентът следва да бъде записан в по-долен 

курс по действащия учебен план.“ 

2. Алинея 7 се отменя. 

§ 31. В член 51, алинея 4 се изменя и става: 

„/4/ (Изм. и доп.– м.09.2010 г., доп. – м.09.2016 г., изм. – м.09.2021 г.) В главната 

книга и в дипломата за завършена образователно-квалификационна степен се вписват 

всички изучавани и приравнени дисциплини, предвидени по учебен план, както и 

признати, включително по програмите Еразъм.“ 

§ 32. В член 53 се правят следните изменения и допълнения: 
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1. Алинея 1, точки 2, 4 и 10 се допълват и изменят така: 

„2. (доп. – м.09.2021 г.) Да получава необходимата информация по въпросите, 

които го засягат, включително по законодателството за висшето образование, 

квалифицирана помощ и ръководство за своето професионално-творческо израстване от 

курсовия ръководител, от ръководителя на катедрата и основното звено и техния 

академичен състав, а при нужда – и от ректорското ръководство. 

4. (доп. – м.09.2021 г.) Да ползва студентски столове и общежития, медицинска 

помощ, намаление при пътуване с градския и междуградския транспорт, съгласно 

действащото законодателство на Република България. 

10. (изм. – м.09.2021 г.) Да се обучава по индивидуален план, ако отговаря на 

установените в чл. 65 условия от настоящия правилник изисквания.“ 

2. Алинея 3 се изменя и става: 

„/3/ (Изм. и доп. – м. 09.2016 г., изм. – м.09.2021 г.) Студентите, които са сираци, 

хора с трайни увреждания и намалена работоспособност, военноинвалиди и 

военнопострадали, лица, които към момента на навършване на пълнолетие са с 

предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в 

приемно семейство, социална услуги от резидентен тип или специализирана институция, 

майки с деца до 6-годишна възраст и диспансеризираните, изявени спортисти, студенти 

в редовна форма на обучение, които работят по трудов договор, и други имат право на 

специални облекчения, регламентирани в закона, правилниците на висшето училище и 

решение на Академичния съвет.“ 

§ 33. В член 54, ал. 1 се изменят точки 1 и 2 така: 

„1. (изм. – м.09.2021 г.) Да спазва Закона за висшето образование, Правилника за 

устройството и дейността на университета, Правилника за образователните дейности . 

2. (изм. – м.09.2021 г.) Да се записва в по-горен курс/семестър и да урежда 

студентското си състояние в двуседмичен срок от началото на семестър.“ 

§ 34. В член 56, алинея 3 се отменя. 

§ 35. В член 57 се правят следните изменения: 

1. В алинея 1 се отменя точка 2. 

2. Алинея 5 се отменя. 

§ 36. Член 59 се изменя и става: 

1. Алинея 3 се изменя и допълва така: 

„/3/ (Изм. – м. 05.2012 г., предишна ал. 2 – м.09.2016 г., изм. и доп. – м.09.2021 г.) 

Студентите в редовна, задочна и дистанционна форма на обучение, които не са 

изпълнили задълженията си, предвидени в учебния план и учебната програма по две 

учебна дисциплина, с разрешение на ръководителя на основното звено могат да отложат 

изучаването ù с една учебна година. Студентът отработва задълженията си по учебните 

дисциплини, предвидени с учебната програма.“ 

2. Алинея 4 се отменя. 

§ 37. В член 61, алинея 1 се изменя и става: 

„/1/ (Изм. и доп. – м.09.2016 г., изм. – м.09.2021 г.) Студент, който  не е заверил 

семестър и не е допуснат до семестриална изпитна сесия поради неизпълнение на 

задълженията от учебния план по три или повече дисциплини, прекъсва обучението и 

презаписва същия семестър през следващата учебна година, като заплаща за него 

съответната семестриална такса. 

§ 38. В член 61а се правят следните изменения и допълнения: 



 
 

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ 
Препис-извлечение 

Протокол № 16 / 29.09.2021 година 

 

 

„Чл. 61а. (Нов – м.09.2016 г., изм. и доп. – м.09.2021 г.) Студентът се отписва със 

заповед на ректора при: 

1. Преместване в друго висше училище. 

2. Напускане по собствено желание.  

3. Отстраняване.“ 

§ 39. В член 61б се правят следните изменения: 

1. Алинея 3 се допълва и става: 

„/3/ (Доп. – м.09.2021 г.) Възстановилият правата си студент продължава 

обучението си по действащия в момента учебен план извън случаите по чл. 63. Ако броят 

на неположените изпити по действащия учебен план надвишава пет, студентът следва да 

бъде записан в предходен курс/семестър на обучение.“ 

2. Алинея 4 се допълва и става: 

„/4/ (Доп. – м.09.2021 г.) В случаите, когато в университета не се провежда 

обучение по специалност или форма на обучение, по които отстранените студенти са се 

обучавали, същите имат право на еднократно възстановяване на студентските права, със 

съгласие да продължат обучението си по специалност в същото професионално 

направление или форма на обучение на университета или в друго висше училище.“ 

3. Алинея 7 се отменя. 

4. Създава нова алинея 9:  

„/9/ (Нова – м.09.2021 г.) Признаването на изпити и период на обучение на 

студенти, възстановили студентските си права, се извършва по следният ред: 

1. По предложение на ръководителя на основното звено, в случай че продължават 

обучението си по учебния план, по който са се обучавали. 

2. В случай че продължават обучението си по нов учебен план признаването се 

извършва съгласно Процедура за признаване на завършени периоди на обучение в 

български висши училища и курсове/учебни дисциплини или завършени етапи след 

придобита четвърта степен на професионална квалификация.“  

§ 40. В член 63 се  създава нова алинея 4: 

„/4/ (Нова – 2021 г.) Студенти, отстранени по реда на ал. 3, могат да възстановят 

студентски права в четиригодишен срок с не повече от пет неположени семестриални 

изпити, по учебния план, по който са се обучавали. Невзетите семестриални изпити се 

полагат до една учебна година.“ 

§ 41. В член 66 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Алинея 1 се изменя и става: 

„/1/ (Изм. – м. 09.2021 г.) Студентите имат право да се обучават едновременно по 

две специалности при следните условия: 

1. Отговарят на държавните изисквания за прием в съответното професионално 

направление/специалност, посочени в кандидатстудентския справочник за съответната 

година. 

2. Наличие на свободен капацитет в професионалното направление или 

регулираната специалност.“ 

2. Създава нова алинея 2: 

„/2/ (Нова – м.09.2021 г.) Студентите, които не са се явили на кандидатстудентски 

изпит и нямат в дипломите си оценка от положен зрелостен изпит, формиращ 

балообразуващата оценка за съответната специалност, подават заявление за явяване на 
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кандидатстудентски изпит. Резултатът от успешното полагане на изпита/изпитите се 

удостоверява от длъжностно лице.“ 

3. Предишната алинея 2 става алинея 3. 

4. Предишната алинея 3 става алинея 4. 

5. Предишната алинея 4 става алинея 5. 

6. Предишната алинея 5 става алинея 6. 

7. Предишната алинея 6 става алинея 7. 

8. Предишната алинея 7 става алинея 8. 

9. Предишната алинея 8 става алинея 9. 

10. Предишната алинея 9 става алинея 10. 

11. Предишната алинея 10 става алинея 11. 

12. Предишната алинея 11 става алинея 12. 

13. Предишната алинея 12 става алинея 13. 

§ 42. В член 69 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Алинея 2 се изменя и става: 

„/2/ (Изм. – м.06.2012 г., изм. – м.09.2021 г.) Обучение за придобиване на 

професионална квалификация „Учител“ се провежда след придобита степен на висше 

образование или едновременно с подготовката за придобиване на съответната 

образователно-квалификационна степен.“ 

2. В алинея 3, точка 1 се изменя и става: 

„1. (изм. – м.09.2021 г.) Краткосрочни курсове с продължителност на обучението 

до един семестър: квалификационни курсове, специализации и други.“ 

3. В алинея 3 се създава нова точка 3: 

„3. (нова – м.09.2021 г.) Краткосрочни обучения: практикуми, насочени към 

непрекъснато професионално и личностно израстване в рамките на учене през целия 

живот, курсове, семинари, тренинги за усвояване и усъвършенстване на професионално-

педагогически умения, семинари проблемни групи, участия в проучвания, 

изследователска  и творческа работа.“ 

§ 43. Член 70 се изменя и става: 

„Чл. 70. (Изм. – м.09.2021 г.) Текущото управление и обслужване на 

образователната дейност в университета се осъществява от: 

1. Дирекция „Образователни дейности“. 

2. Център за дистанционно обучение. 

3. Отдел „Информационни технологии“. 

4. Отдел „Оценяване и поддържане на качеството“. 

5. Университетска библиотека „Неофит Рилски“. 

6. Център за кариерно развитие. 

7. Отдел „Международни образователни програми и сътрудничество“.“ 

§ 44. В член 71 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Алинея 1 се изменя и става: 

„/1/ (Изм. – м.09.2021 г.) Дирекция „Образователни дейности“ наблюдава, 

координира и контролира управлението на образователния процес в основните звена. 

Дейността на отделните звена се организира и ръководи от директор, който е на пряко 

подчинение на ректора, респективно заместник-ректора по образователни дейности.“ 

2. В алинея 2 създава нова точка 5: 
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„5. (нова – 2021 г.) Организира и подготвя данни за Регистъра на завършилите 

студенти.“ 

3. В алинея 2 създава нова точка 6: 

„6. (нова – м.09.2021 г.) Отдел „Чуждестранни студенти“: 

а) води отчетността на чуждестранните студенти. 

б) организира езикова подготовка на чужденци за кандидатстване за обучение в 

ЮЗУ „Неофит Рилски”.   

в) осъществява рекламни дейности по набиране на студенти чужденци. 

г) осъществява други специфични дейности по обслужване на студентите 

чужденци.“ 

4. Създава нова алинея 3: 

„/3/ (Нова – м.09.2021 г.) Отдел „Информационно осигуряване“ към Дирекция 

„Образователни дейности“: 

1. Създава и поддържа на софтуер за пълна обработка на информацията, свързана 

с кандидатстудентската кампания, регистрира и обработва документи на кандидат-

студентите; верифицира въведените документи; балообразува, изготвя разпределение на 

кандидат-студентите по зали, изпитни протоколи, документи за резултати от 

кандидатстудентските изпити; реализира произволен брой класирания в рамките на една 

кампания; изготвя различни видове справки, свързани с кандидатстудентската кампания. 

2. Администрира софтуер и база данни за обслужване на дейността на учебните 

отдели: поддържа база данни за студентите по факултети, специалности, форми на 

обучение и свързаните с тях учебни планове, курсове, студентско състояние, изпитни 

протоколи и оценки; информация за оперативното управление на учебния процес; база 

данни за учебните програми по специалности и форми на обучение; база данни за таксите 

за обучение и свързаните с управлението на процеса на събирането им списъци, изготвя 

справки и статистики за вътрешни и външни потребители на данни. 

3. Подава данни за студентите към Регистъра на всички действащи и прекъснали 

студенти и докторанти.  

4. Администрира системата за „Лекционни и изпитни графици“ като осигурява 

права на достъп на останалите потребители на систмета и промяна на вече създадени 

профили. 

5. Администрира софтуер и база данни за обработка на заявления за студентско 

общежитие и кандидатстване за отпускане на стипендии.“ 

§ 45. Член 72 се отменя. 

§ 46. В член 73 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Алинея 1 се изменя и става: 

„/1/ (Изм. – 2021 г.) Отдел „Информационни технологии“ осигурява 

образователните дейности като:  

1. Поддържа интернет страницата  и електронна поща. 

2. Публикува и актуализира на информацията относно учебната дейност. 

3. Изгражда, обслужва и развива университетската информационна 

инфраструктура. 

4. Сервизно обслужва информационната и комуникационна техника. 

5. Осъществява хардуерен и софтуерен одит и контрол. 

6. Управлява мрежовото адресно пространство. 

7. Изгражда локални мрежи и свързаност. 
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8. Предоставя информационна и комуникационна техника за образователни и 

научно-изследователски дейности. 

9. Организира закупуването на софтуер и хардуер.“ 

2. Алинея 2 се отменя. 

§ 47. Член 74 се допълва и става: 

„Чл. 74. (Доп. – м.09.2021 г.) Отдел „Оценяване и поддържане на качеството“ 

разработва, внедрява и подобрява Университетската система за осигуряване и  оценяване  

качеството на образованието и на академичния състав, в съответствие с изискванията на 

действащите стандарти БДС EN ISO, която включва оценяване и поддържане на 

качеството на обучение, на академичния състав и проучване на студентското мнение.“ 

§ 48. Член 75 се допълва и става: 

„Чл. 75. (Доп. – м.09.2021 г.) Университетската библиотека „Неофит Рилски“ 

работи по свой правилник за административно обслужване.“ 

§ 49. Член 78 се изменя и става: 

„Чл. 78. (Отм. - м.09.2016 г., изм. – 2021 г.) Център за дистанционно обучение 

работи по свой правилник.“ 

По трета точка от дневния ред: 

3. Приема Проекта на Методика за определяне на приноса на основните звена за 

осъществяване на обучението на студенти и докторанти по професионални направления 

във връзка с  разпределение на получените приходи от такси за обучение и на средства 

от държавния бюджет за издръжка на обучението. 

По четвърта точка от дневния ред: 

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

процедура за следакредитационно наблюдение и контрол на професионално 

направление 1.1. Теория и управление на образованието по образователно-

квалификационна степен „Бакалавър“ и по образователно-квалификационна степен 

„Магистър“. 

По пета точка от дневния ред: 

5. Приема Проекта за допълнение на Вътрешните правила за развитие на 

академичния състав в ЮЗУ „Неофит Рилски“: 

§ 1. Чл. 54, ал. 3 се допълва и става: 
„(3) (Нова – м.07.2021 г., доп. – м.09.2021 г.) В четиринадесетдневен срок  преди 

откриване на процедурата за предварително обсъждане на дисертационния труд пред 

съвета на първичното звено,  дисертацията задължително се проверява с програма за 

плагиатство от оторизиран член на издателския съвет при Издателския комплекс 

„Неофит Рилски“.“ 

По шеста точка от дневния ред: 

6. Утвърждава Проект на документ „План за равенство между жените и мъжете“ 

във връзка с изпълнение на дейностите по Проект "Подкрепа и въвеждане на планове за 

равнопоставеност между жените и мъжете в академичните среди и 

научноизследователската дейност" /Supporting and Implementing Plans for Gender Equality 

in Academia and Research (SPEAR)/. 

По седма точка от дневния ред: 

7.1. Във връзка с чл. 26, ал. 5 от Правилника за организация на работната заплата 

в ЮЗУ „Неофит Рилски“ (ПОРЗ), приема да бъде определено допълнително трудово 

възнаграждение за 1 час упражнение в размер на 12.50 лева за научно ръководство на 
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чуждестранни докторанти по чл. 26, ал. 1, т. 1 от ПОРЗ. Размерът на допълнителното 

трудово възнаграждение се заплаща за научно ръководство за не повече от трима 

чуждестранни докторанти в академичната година. 

7.2. На основание чл. 29, ал. 3 от Правилника за организация на работната заплата 

в ЮЗУ „Неофит Рилски“ във връзка с Решение на Академичния съвет, Протокол № 13 / 

28.04.2021 година, определя допълнително материално стимулиране  на членове на 

академичния състав по повод на 1 ноември Ден на народните будители и официален 

празник на ЮЗУ „Неофит Рилски“ и на  24 май Ден на светите братя Кирил и Методий, 

на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност през настоящата 

академична година, които са публикували статии в научни списания, реферирани от 

SCOPUS и/или Web of Science, както следва: 

1. за публикации в научно списание с квартил (Q): Q1 – 2500,00 лв., Q2 – 1800,00 

лв., Q3 – 1000,00 лв., Q4 – 800,00 лв.   

2. за публикации в Web of Science: Emerging Sources Citation Index – 400,00 лв. 

3. за монография, индексирана в базите данни SCOPUS и/или Web of Science – 

5000.00 лв. 
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