
НАПРАВЛЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ 

Природен парк Шуменско плато  
На базата на сключен през 2017г. договор за сътрудничество между ШУ „Еп. К. 
Преславски“ и Природен парк Шуменско плато от лятото на 2018/2019 учебна 
година студентите ще провеждат част от практиката си в базата на Платото.  По 
някои от дисциплините ще се провежда и обучение с участието на представители 
на Природен парк Шуменско плато. Директорът на Природен парк Шуменско 
плато участва при обсъждане на дисертационни трудове в катедрата и по време 
на катедрени съвети, където се обсъждат учебните планове, учебните програми и 
други проблеми с обучението и практиките на студентите. 
 
Североизточно държавно предприятие 
СДП развива широка дейност в областта на екологията и опазване на околната 
среда. До момента по този договор е проведено обучение по Горска педагогика, в 
което е преминал подготовка за обучител преподавател от ШУ. Реализирани са 
съвместни уроци по горска педагогика с училища и детски градини от гр. Шумен и 
региона, като за периода от 11.2017-10.2018 са проведени занимания с общо 430 деца. 
На базата на сключен през 2017г. договор за сътрудничество между ШУ „Еп. К. 
Преславски“ и Североизточно държавно предприятие /СДП/ от лятото на 
2018/2019 учебна година студентите ще провеждат част от практиката си в 
базата на СДП.  По някои от дисциплините ще се провежда и обучение с участието 
на представители на СДП. Представител на СДП участва в състава на държавната 
изпитна комисия и при защити на дипломни работи; при обсъждане на 
дисертационни трудове в катедрата и по време не катедрени съвети, където се 
обсъждат учебните планове, учебните програми и други проблеми с обучението и 
практиките на студентите. 
 
РИОСВ Шумен 
На базата на сключен през 2018г. договор за сътрудничество между ШУ „Еп. К. 
Преславски“ и РИОСВ Шумен студентите ще провеждат част от лабораторните си 
упражнения по екология в РИОСВ.  Представител на РИОСВ Шумен участва при 
обсъждане на дисертационни трудове в катедрата и по време не катедрени 
съвети, където се обсъждат учебните планове, учебните програми и други 
проблеми с обучението и практиките на студентите. 
 
фирма Биосистеми  
Провеждане на практически обучения на студентите ОКС магистър за работа със 
съвременна апаратура, която се предоставя от фирмата. След края на  курса 
студентите получават сертификат за работа с PCR апаратура. 
 
„Карлсберг България” АД  

http://www.bulgariatravel.org/bg
http://sidp.bg/
http://www.riosv.icon.bg/
http://biosystems.bg/
https://carlsbergbulgaria.bg/


Провеждане на практическо обучение на студентите по дисциплината Биохимия и 
биотехнологии. 
 
Сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност „Научно-
образователен център за наука, технологии, инженерство, математика и 
изкуства „СТЕАМ“, гр. Шумен 
Участие в работата на Детска работилница за забавни експерименти и задачи. 
Работилницата представя интересни и познавателни занятия по природни науки 
и математика за деца от 5 до 14 години, както и за техните родители. По време на 
занятията децата извършват експерименти и участват в познавателни игри, чрез 
които могат сами да открият света на науката. Занятията са обвързани и 
съобразени с възпитанието на децата от детските градини, с учебното 
съдържание по природнш науки и математика в съответните степени на обучение 
и варират съобразно възрастта на участниците. 
Организиране на национални конкурси „Красива природа, красива наука“. Целта 
на конкурсите е да се направи най-добра фотография на природен обект или 
природно явление и да се представи неговото най-точно научно описание. В 
конкурса могат да участват деца от детските градини и ученици в няколко 
възрастови групи. 
 
СУ „Сава Доброплодни“, гр. Шумен 
Провеждане на практически занятия с ученици, свързани с диви растения, които 
могат да се използват за храна; лечебни растения; декоративни растения в 
парковете на гр. Шумен. Ученици от училището изработиха постери за част от 
декоративните растения в парковете на гр. Шумен, които представиха по време на 
VI Национална студентска научна конференция с участие на ученици "От атома до 
Космоса", проведена на 4-5 май 2018 г. в ШУ „Еп. Константин Преславски“. 
 
Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“, гр. Шумен 
Организиране съвместно с Лавена АД, гр. Шумен на отбелязване на празника 
Еньовден. Програмата включва: запознаване с обичаите по време на празника, 
представяне на Лавена АД, лекция на тема „Билките и тяхното приложение в 
козметиката“, работилница „Билките и изкуството“, викторина с награди, базар 
на книги и ръчно приготвени храни с билки, прожекция на образователен филм и 
концерт-спектакъл. 
 
Скаутски клуб „Скаутите на Шумен“ 
Провеждане на практическо занятие с деца от най-малката възрастова група на 
клуба, с цел запознаване с диви растения, които могат да се използват за храна. По 
време на преходите участниците бяха запознати и с други растителни видове с 
различни приложения. 
 
 

http://www.scienceland.co/
http://www.souizku.com/index.php?p=forschool
https://libshumen.org/
https://scouts-shumen.info/


НАПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИ НАУКИ 
 
Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика БАН 
Работа по проекти, обучение на докторанти 
 
Koмплексен онкологичен център - Шумен 
Осъществени са съвместни студентски практики и обучение на студенти от 
специалност „Медицинска физика и радиоекология”, ОКС „Бакалавър” и 
специалност „Физика”, Магистърска програма „Медицинска физика”. 
Разработване на дипломни работи на студенти. 
 
Диагностично-консултативен център 1 - Шумен (http://dkc1shumeneood.com/) 
Проведени съвместни студентски практики и обучение на студенти от 
специалност „Медицинска физика и радиоекология”, ОКС „Бакалавър” и 
специалност „Физика”, Магистърска програма „Медицинска физика”. 
 
Национална астрономическа обсерватория Рожен 
Проведени множество наблюдения от астрономическия екип на ШУ и докторанти 
към ШУ. Осъществени са съвместни студентски практики, обучение и разработки 
на дипломни работи 
 
Център по астрономия към Университет „Николай Коперник”, Торун, Полша 
 В периода 2015 – 2018 г. в сътрудничество между учени от Център по 
астрономия към Университет „Николай Коперник”, Торун, Полша и ШУ „Епископ 
Константин Преславски” са проведени голям брой спектрални и фотометрични 
наблюдения на променливи звезди и екзопланети в Астрономическия център в 
Торун и НАО Рожен. Данните са обработени и анализирани. Резултатите са 
представени в повече от 10 съвместни публикации. 
 

НАПРАВЛЕНИЕ ХИМИЧЕСКИ НАУКИ 
 
МБАЛ-Шумен АД  
  
Институт по органична химия с Център по фитохимия на БАН 
 
Областна дирекция по безопасност на храните – Шумен 
 
„Карлсберг България” АД  
  
Университет „Проф.д-р Асен Златаров“ – Бургас  
  
Технически университет – Габрово 
  

http://www.inrne.bas.bg/
http://www.oncocenter.org/site/
http://www.oncocenter.org/site/
http://dkc1shumeneood.com/
http://nao-rozhen.org/index.html
https://www.ca.umk.pl/en/
http://mbal-shumen.com/
http://www.orgchm.bas.bg/
https://carlsbergbulgaria.bg/
https://www.btu.bg/index.php/bg/
https://www.tugab.bg/index.php?lang=bg


„Комплексен онкологичен център–Шумен“–ЕООД   
 

Производствената база на нашите партньори се използва за провеждане на 
преддипломни стажове и производствени практики със студенти, запознаване на 
обучаемите с конкретната производствена среда и проблемите в областта на 
природните науки.  
 

НАПРАВЛЕНИЕ НАУКИ ЗА ЗЕМЯТА 
 
Хидрометеорологична обсерватория – гр. Шумен  
 
Университет „Гоце Делчев“, Щип, Македония  
 
Учебно-научна база гр. Земен към ГГФ на СУ „Св. Климент Охридски“  
  
Областна администрация – гр. Шумен  
 
Фирма „НЕС – нови енергийни системи“ ООД Шумен 
 
Национален институт по метеорология и хидрология при БАН  
 
Национален институт по геофизика, геодезия и география при БАН  
 
Институт по органична химия с Център фитохимия на БАН  
 
Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН  
 
Сдружение „Деветашко плато“  
 
Институт по океанология при БАН  
 
Главна дирекция „Охрана“ към Министерство на правосъдието  
 
COMMUNITY AGREEMENT BETWEEN NAVTEQ B.V.  
 
 

НАПРАВЛЕНИЕ ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО… 
 
СУ „Йоан Екзарх Български”    
 
СУ „Сава Доброплодни” 
 
II ОУ „Д-р П. Берон” 

http://www.oncocenter.org/site/
http://biznes-bulgaria.com/firma/118267-hidrometeorologichna-observatoriya-nimh-shumen
https://www.ugd.edu.mk/
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/geologo_geografski_fakultet/ucheben_korpus
http://oblastshumen.government.bg/new/
http://reecl.net/company/%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8-%D0%BE%D0%BE%D0%B4/
http://www.bas.bg/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8/%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D1%85%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/
http://www.niggg.bas.bg/
http://www.orgchm.bas.bg/
http://www.bas.bg/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8-%D0%B8-%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82/%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
http://www.devetakiplateau.org/sdruzhenie.html
http://io-bas.bg/
http://www.gdo.bg/
http://www.esri.com/news/releases/11-2qtr/esri-agreement-with-NAVTEQ-broadens-access-to-map-data.html
http://www.hg-shumen.com/
http://suizku.com/
http://bazovo.com/history.php


 
III ОУ „Д. Благоев” 
 
СУ „Васил Левски” 
 
СУ „П. Волов” 
 
Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия  

 
В партньорство с училища и други образователни институции се 

разработват и се реализират дипломни работи на студенти, разработват се и се 
апробират в училище и в университета класни и извънкласни форми с използване 
на съвременни интерактивни технологии, провеждат се съвместни дейности, като 
вечери и дни на химията и др. 

 
НАПРАВЛЕНИЕ РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА 

 
Земеделски институт, гр. Шумен 
Осигуряване на опитни полета, култури, земеделска техника, лаборатории и 
технологии за обучение на студенти от специалност „Растителна защита“. 
 
Опитна станция по земеделие – Хан Крум ДП към Селскостопанска академия 
Осигуряване на опитни полета, земеделска техника и лаборатории за обучение на 
студенти от специалност „Растителна защита“. 
 
Аграрна аптека „Аграра“, гр. Варна 
Осигуряване на методическа помощ и консултации при необходимост от страна 
на специалисти от направление „Растителна защита“ на ШУ „Еп. Константин 
Преславски“. Осигуряване на материално-техническа база за практическо 
обучение на студенти от специалност „Растителна защита“ и провеждане на 
преддипломен стаж. 
 
Добруджански земеделски институт, гр. Добрич 
Обмяна на научна информация и опит в подготовката на преподаватели и на 
изследователи. Осигуряване на материално-техническа база за практическо 
обучение на студенти от специалност „Растителна защита“. 
ЗП ”Живко Иванов Жеков”, с. Салманово, общ. Шумен 
Осигуряване на методическа помощ и консултации при необходимост от страна 
на специалисти от направление „Растителна защита“ на ШУ „Еп. Константин 
Преславски“. Осигуряване на полета, култури, земеделска техника и технологии за 
практическо обучение на студенти от специалност „Растителна защита“ и 
провеждане на преддипломен стаж. 
 

http://www.iiiou-shumen.bg/
http://www.souvl.com/
http://volov.iservice.bg/
http://www.stroitech.ro-ni.net/
http://www.agricinst.eu/
https://www.agriacad.bg/index.php/%D0%B7%D0%B0-cca/%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8/274-%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5-%E2%80%93-%D1%85%D0%B0%D0%BD-%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BC
https://www.sortovisemena.bg/bg/pages/za-nas/
http://www.dai-gt.org/bg/index.php?page=anons


Земеделско дружество „Агромар България” ЕООД, гр. София 
Осигуряване на методическа помощ и консултации при необходимост от страна 
на специалисти от направление „Растителна защита“ на ШУ „Еп. Константин 
Преславски“. Осигуряване на полета, култури, земеделска техника и технологии за 
практическо обучение на студенти от специалност „Растителна защита“ и 
провеждане на преддипломен стаж. 
 
Земеделско стопанство „Терра“ ООД, гр. Нови пазар 
Осигуряване на методическа помощ и консултации при необходимост от страна 
на специалисти от направление „Растителна защита“ на ШУ „Еп. Константин 
Преславски“. Осигуряване на полета, култури, земеделска техника и технологии за 
практическо обучение на студенти от специалност „Растителна защита“ и 
провеждане на преддипломен стаж. 
 
Фарма Вет ООД, гр. Шумен 
Осигуряване на методическа помощ и консултации при необходимост от страна 
на специалисти от направление „Растителна защита“ на ШУ „Еп. Константин 
Преславски“. Осигуряване на материално-техническа база за практическо 
обучение на студенти от специалност „Растителна защита“ и провеждане на 
преддипломен стаж. 
 
Професионална гимназия по земеделие и горско стопанство, с. Стефан 
Караджа, общ. Вълчи дол 
Съвместна дейност относно професионалната ориентация на учениците, 
усъвършенстването на учебния процес, развитието на материалната база и 
повишаване на квалификацията на преподавателския състав. 
 
Агроном I Холдинг ЕООД, гр. Добрич 
Осигуряване на методическа помощ и консултации при необходимост от страна 
на специалисти от направление „Растителна защита“ на ШУ „Еп. Константин 
Преславски“. Осигуряване на достъп на студенти от специалност „Растителна 
защита“ до провежданите опити в активния период на вегетация на земеделските 
култури. 
 
Община Шумен 
Осигуряване на възможност за ползване материално-техническа база на 
територията на общинското учебно опитно поле за провеждане на 
извънаудиторни форми на обучение на студентите от специалност „Растителна 
защита“ на ШУ „Еп. Константин Преславски“. 
 
Пестицид ЕООД, гр. Шумен 
Осигуряване на възможност за провеждане на теренни практики, производствени 
практики и преддипломен стаж на студенти от специалност „Растителна защита“. 

https://tr.bivol.bg/view.php?eik=130464986
https://farmavet.bg/
https://registarnauchilishtata.com/%D0%BF%D0%B3-%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B0
https://registarnauchilishtata.com/%D0%BF%D0%B3-%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B0
http://www.shumen.bg/
http://pesticid.bg/


 
НАПРАВЛЕНИЕ ТУРИЗЪМ 

 
„Туризъм, публични атракции и прояви” - гр. Шумен 
 
Хотел „Замъка” гр. Шумен  
 
Регионален исторически музей (РИМ) – гр.Шумен   
 
Археологически музей „В.Преслав”   –  гр. В.Преслав 
 
Хотел – ресторант „Боровец” гр.Шумен (Парк-хотел „Кьошкове” гр.Шумен)  
 
Хотел „Контеса” –  гр. Шумен  
 
Арт Хотел „Нирвана” – гр. Шумен 
 
Хотел - ресторант „Шумен” (Трансконтинентал Холдинг ООД )  
  
ТО„Аристур”– гр.Шумен  
 
Хотел „Юнона” гр.Шумен  
 
Хотел „Бохеми”- гр. Шумен  
 
Хотел „Акцион” ЕООД  –  гр. Шумен 
 
Ресторант „ 5-ти километър” (ЕТ „Валентин Василев 62”) гр. Шумен 
 
ЕООД „Миналия век” – гр. Шумен   
 
„Престиж Травел” ЕООД (туроператорски и турагентска фирма)-гр. Варна  
 
СД „Братя Москоянови и сие“ – гр. Бяла 
 
„Васкони Травел” ЕООД – гр. Шумен  
 
Т.К. „Черно море – Елит”  гр. Варна  
„ЛОВОС” ООД – гр. Варна 
 
 Механа „Милър” (ЕТ „Милко Радославов – Милар – Нина Хараланова”) – гр. Шумен 
 
Кабинет Вьорнер, Bienvenue chez Violette et Daniel и Стажитариус (Франция) 
 
Paragon Europe – Малта  

 

http://www.tourism-shumen.com/
http://www.zamakbg.eu/
https://museum-shumen.eu/
http://www.museum-preslav.com/index_bg.html
http://www.kyoshkove.eu/center.php?w=3&s=15e298d341dabb2c9e549928eee9971c
http://www.contessa-bg.com/bg/nachalo/?gclid=EAIaIQobChMImMWCqMCF3gIVEKmaCh25ngNeEAAYASAAEgJp4PD_BwE
http://www.hotelnirvana.bg/
https://www.hotel-shumen.com/
http://www.aristour.net/
https://bg-bg.facebook.com/junona.shumen
http://www.bohemi.net/
http://acktioncenter.com/
http://www.restorant5km.com/
http://www.minaliatvek.com/index.php;
mailto:office@prestigetravel.bg
mailto:dmoskoianov@mail.bg
http://www.vaskonitravel.com/
mailto:steffani@mail.bg
http://www.parkhotelgoldenbeach.com/
https://bg-bg.facebook.com/pages/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%8A%D1%80/471303849605337
https://www.facebook.com/pages/category/Bed-and-Breakfast/Bienvenue-chez-Violette-et-Daniel-964422003595063/
http://learningmobility-malta.paragoneurope.eu/

