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РЕШЕНИЯ: 

 

По първа точка от дневния ред: 
1.1. Приема Доклада за състоянието и дейността на Югозападния университет 

„Неофит Рилски” за мандата 2015 – 2019 година и дава положителна оценка за работата 

на ректорското ръководство и на органите за управление. 

1.2. Задължава Академичния съвет да приеме Мандатна програма за 2019-2023 

година и да формулира целите и приоритетите в сферите на дейност. 

1.3. При необходимост да се актуализира Стратегията за развитие на ЮЗУ 

„Неофит Рилски“ 2012-2020 година в срок до месец февруари 2020 година. 

1.4. Да се разработи и приеме проект на стратегия за развитие на ЮЗУ „Неофит 

Рилски“ 2021-2030 година, в срок до месец декември 2020 година, в съответствие с 

разработените стратегически документи от Министерство на образованието и науката. 

1.5. Да развива вътрешноуниверситетски механизми, които да повишат 

конкурентноспособността на Университета и да дефинира възможностите за 

финансиране на научноизследователската, проектната и иновационната дейност. 

1.6. Да продължи подкрепата за научни издания на Югозападния университет, 

които планират кандидатстване за включване в световни бази за рефериране и 

индексиране и най-вече в Web of Science и SCOPUS.  

1.7. Да се прилагат установените и да се потърсят нови форми и възможности  за 

съвместна дейност и взаимодействие с други български и чуждестранни висши училища, 

с образователни, научни, културни и други организации и институции за постигане на 

цели от взаимен интерес в образователната, научноизследователската, 

художественотворческата, проектната и иновационна дейност. 

1.8. Да се предприемат активни действия и в разумни срокове да се организира 

акредитация на повече програми – магистърски и докторски, в дистанционна форма на 

обучение. 

1.9. Да продължи процеса на разширяване на възможностите и формите за участие 

на студентите и докторантите в научноизследователската, художественотворческата и 

спортна дейност чрез адекватно финансиране. 

 

 По втора точка от дневния ред: 

 2.1. На основание чл. 29, ал. 1, т. 1 от Закона за висшето образование и чл. 12, ал. 

1, т. 1 от Правилника за устройството и дейността на ЮЗУ „Неофит Рилски” във връзка 

с чл. 36а, ал. 3 от Закона за висшето образование, избира: 

 Проф. д-р Габриела Белова за председател на Общото събрание 

 Проф. д.н. Марио Митов за заместник-председател на Общото събрание. 

2.2. На основание чл. 29, ал. 1, т. 4 от Закона за висшето образование и чл. 14, ал. 

1 и 2 от Правилника за устройството и дейността на ЮЗУ „Неофит Рилски”  във връзка 

с чл. 36а, ал. 3 от Закона за висшето образование избира проф. д-р Борислав Петров 

Юруков за ректор на Югозападния университет “Неофит Рилски”. 

 

По трета точка от дневния ред: 

 3. Изслуша  Доклада на Контролния съвет за мандат 2015-2019 година. 
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 По четвърта точка от дневния ред: 

4.1. На основание чл. 29, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 36а, ал. 3 от Закона за висшето 

образование избира: 

 Доц. д-р Емилия Патарчанова за председател на Контролния съвет  

 Доц. д-р Надежда Кръстева за заместник-председател на Контролния съвет 

За членове на Контролния съвет: 

 Доц. д-р Верка Лазарова 

 Доц. д-р Даниела Лекина  

 Радослав Николов  

4.2. На основание чл. 29, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 30, ал. 2, 3 и 4 от Закона за 

висшето образование и  чл. 13, ал. 2, 3, 4 и 5 от Правилника за устройството и дейността 

на ЮЗУ “Неофит Рилски”, и във връзка с чл. 36а, ал. 3 от Закона за висшето образование, 

реши: 

4.2.1. Академичният съвет да се състои от 45 членове. 

 4.2.2. Следната структура и числен състав на членовете на академичния съвет: 

І. Академичен състав – хабилитирани лица, разпределени по квоти от основните 

звена: 

Ректор – по право       1. 

Правно-исторически факултет     6+1 резервно място. 

Природо-математически-факултет     5+1 резервно място. 

Стопански факултет       3+1 резервно място. 

Технически факултет      3+1 резервно място. 

Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт” 3+1 резервно място. 

Факултет по изкуствата      4+1 резервно място. 

Факултет по педагогика      4+1 резервно място. 

Филологически факултет      3+1 резервно място. 

Философски факултет       3+1 резервно място. 

ІІ. Академичен състав – нехабилитирани лица  2+2 резервни мяста. 

ІІІ. Студенти и докторанти     7+5 резервни места.  

ІV. Административен персонал     1. 

 4.2.3. Избира за членове на Академичния съвет – списъкът е по квоти и по 

низходящ ред на получените гласове: 

І. Академичен състав – хабилитирани лица, разпределени по квоти от основните 

звена: 

Проф. д-р Борислав Юруков – ректор    по право. 

Правно-исторически факултет     6+1 резервно място. 

1. Проф. д-р Габриела Белова    

2. Доц. д-р Валентин Китанов 

3. Проф. д.н. Валери Лазаров     

4. Доц. д-р Костадин Паев     

5. Доц. д-р Маргарита Чешмеджиева 

6. Доц. д-р Николай Марин    

7. Доц. д-р Гергана Георгиева    резервен член. 

Природо-математически-факултет     5+1 резервно място. 

1. Доц. д-р Елена Каращранова   

2. Проф. д.н. Марио Митов                  
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3. Доц. д-р Иванка Станкова              

4. Доц. д-р Лидия Сакелариева                   

5. Доц. д-р Илинка Димитрова                   

Стопански факултет       3+1 резервно място. 

1. Доц. д-р Преслав Димитров      

2. Доц. д-р Милена Филипова     

3. Проф. д-р Мария Кичева - Кирова    

4. Доц. д-р Мариана Ушева     резервен член. 

Технически факултет      3+1 резервно място. 

1. Доц. д-р Снежина Андонова     

2. Доц. д-р Габриела Атанасова 

3. Проф. д.н. Галина Чернева 

4. Проф. д-р Сашко Плачков     резервен член. 

Факултет „Обществено здраве, здравни грижи  и спорт” 3+1 резервно място. 

 1. Доц. д-р Миглена Симонска 

 2. Доц. д-р Росица Дойновска 

 3. Проф. д-р Васка Станчева-Попкостадинова 

 4. Доц. д-р Даниела Попова     резервен член. 

 Факултет по изкуствата      4+1 резервно място. 

1. Проф. д-р Емил Куков     

2. Доц. д-р Клавдия Камбурова     

3. Проф. д.н. Йордан Гошев 

4. Проф. д.н. Васил Марков   

5. Проф. д-р Иванка Влаева-Стоянова    резервен член. 

Факултет по педагогика      4+1 резервно място. 

1. Доц. д-р Янка Стоименова      

2. Доц. д-р Даниела Томова    

3. Проф. д-р Пелагия Терзийска    

4. Доц. д-р Ицка Дерижан    

5. Проф. д-р Васил Жечев     резервен член. 

Филологически факултет      3+1 резервно място. 

1. Проф. д-р Магдалена Костова-Панайотова 

2. Проф. д-р Елисавета Бояджиева    

3. Доц. д-р Маринела Младенова     

4. Доц. д-р Илия Недин     резервен член. 

Философски факултет       3+1 резервно място. 

1. Проф. д.н. Валентина Миленкова    

2. Проф. д-р Борис Манов    

3. Проф. д.н. Людмил Кръстев  

ІІ. Академичен състав – нехабилитирани лица  2+2 резервно място. 

1. Гл. ас. д-р Анна Христова 

2. Гл. ас. д-р Диана Велева 

3. Гл. ас. д-р Антон Манчев     резервен член. 

4. Гл. ас. д-р Стоян Танчев     резервен член. 

ІІІ. Студенти и докторанти     7+5 резервни места. 

1. Емил Терзиев 
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2. Иван Лесов 

3. Румяна Митова 

4. Виктория Текерска 

5. Йордан Троянов 

6. Сенги Кърджали 

7. Али Мисанков 

8. Йорданка Пандева      резервен член. 

9. Спас Гегов       резервен член. 

10. Благовест Наполеонов     резервен член. 

11. Калина Ангелакиева     резервен член. 

12. Назифе Айруш      резервен член. 

ІV. Административен персонал     1. 

1. Николай Тахов.  

 

По пета точка от дневния ред: 

5.1 На основание чл. 27, ал. 3 от Закона за здравословни и безопасни условия на 

труд във връзка с чл. 6 от Кодекса на труда, избира за срок от четири години 

представители на работещите по безопасност и здраве при работа в състава на Комитета 

по условия на труд: 

 проф. д-р Сашко Плачков – заместник-председател 

 Христина Ангелова 

 Янко Стоицов 

 5.2. Определя броя на представителите на работниците и служителите да бъде 5 

(пет) по смисъла на чл. 7, ал. 2 и на чл. 7а от Кодекса на труда,  избрани за срок от 3 (три) 

години. 

 5.3. Избира за представители на работниците и служителите по смисъла на чл. 7, 

ал. 2 и на чл. 7а от Кодекса на труда: 
 доц. д-р Даниела Попова 

 доц. д-р Иванка Станкова 

 доц. д-р Таня Стоянова 

 Антоанела Ванева 

 Мария Хаджиева 

 

По шеста точка от дневния ред: 

6.1.  На основание чл. 293 от Кодекса на труда във връзка с чл. 87, ал. 4 от 

Правилника за устройството и дейността на Югозападния университет „Неофит Рилски” 

приема за 2020 година средствата за социално-битово и културно обслужване да се 

разпределят и използват за: 

1) Пряко изплащане на членовете на колектива  в зависимост от действително 

отработените дни за периода, за който се начисляват – в размер до 50 лева за един месец. 

2) Поевтиняване на храната в стола – до 35%. 

3) Организиране на тържества и други – до 10 хил. лева. 

4) Отпускане на помощи за членовете на колектива за лекарства, при 

боледуване или други случайно настъпили събития до 2,5 МРЗ. Конкретният размер се 

определя в зависимост от нуждата след решение на Ректорския съвет. 

5) Други социално-битови и културни потребности – до 10 хил. лева. 
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6.2.  Приема средствата за СБКО да бъдат в размер на максимално допустимия 

праг, приет със Закона за изпълнение на държавния бюджет. 

В случай на промяна на финансовите условия и възможности, възлага на 

Академичния съвет при необходимост да приеме преразпределение на средствата за 

СБКО по реда на чл. 87, ал. 4  от Правилника за устройството и дейността на ЮЗУ 

„Неофит Рилски”. 

 
.......................................................................................... 


