
БЮЛЕТИН 

ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

2022 г. 

ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С КАЧЕСТВОТО НА ОБАЗОВАНИЕТО И АКАДЕМИЧЕСКИЯ СЪСТАВ 

 

РАЗРАБОТЕНИ И АКТУАЛИЗИРАНИ ВЪТРЕШНО УНИВЕРСИТЕТСКИ ДОКУМЕНТИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО 

 
№ 

Тип документ 
Характер на 

изменението 
Приет на АС 

1. Инструкция за разработване на годишен план за НИХТД за 2022 г.   нова РД-05-05 / 21.01.2022 г.  

2. Инструкция за разработване на годишен отчет за НИХТД за 2022 г. нова РД-05-05 / 21.01.2022 г.  

3. Правилник за прием на студенти след завършено висше образование в Шуменския университет за 

учебната 2022/2023 година 

нов РД-05-05 / 21.01.2022 г.  

4. Правилник за организацията и провеждането на обучение и изпити в електронна среда в Шуменския 

университет “Епископ Константин Преславски”.   

нов РД-05-06 / 25.02.2022 г.  

5. Вътрешни правила за работна заплата в Шуменския университет актуализация РД-05-06 / 25.02.2022 г. 

6. Правилник за организацията и дейността на Консултативния център за финансови анализи към 

Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. 

актуализация РД-05-06 / 25.02.2022 г. 

7. Стратегия за развитие на научноизследователската и художественотворческа дейност на Шуменския 

университет „Епископ Константин Преславски“ – 2022 г. 

нова РД-05-06 / 25.02.2022 г. 

8. Процедура за заявяване, закупуване и предоставяне на консумативи, резервни части за хардуер и 

компютърна периферия от преподаватели и служители на Шуменския университет „Епископ Константин 

Преславски“ 

нова РД-05-07 / 25.03.2022 г. 

9. Правилник за структурата и организацията на процеса на обучение в Шуменския университет „Епископ 

Константин Преславски“.   

актуализация РД-05-07 / 25.03.2022 г. 

10. Правилник за структурата и дейността на Астрономическия център към Шуменския университет нов РД-05-09 / 29.04.2022 г. 

11. Правилник за устройството и дейността на Центъра за информационно обслужване към Шуменския 

университет 

нов РД-05-09 / 29.04.2022 г. 

12. Правилник за устройството и дейността на Центъра по природни науки към Факултета по природни 

науки на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. 

актуализация РД-05-09 / 29.04.2022 г. 

13. Правилник за прилагане на системата за натрупване и трансфер на кредити в Шуменския университет 

„Епископ Константин Преславски“ 
актуализация РД-05-11 / 24.06.2022 г. 

14. Инструкция за признаване и трансфер на кредити актуализация РД-05-11 / 24.06.2022 г. 

15. Инструкция за изработване на разписи на учебните занятия актуализация РД-05-11 / 24.06.2022 г. 

16. Правилник за устройството и дейността на Научен център „Преславска книжовна школа“ към нов РД-05-11 / 24.06.2022 г. 



Шуменския университет 

17. Критерии и правила за отпускане на финансови средства от Комисията по социално-битови въпроси към 

ШУ на преподаватели и служители 

актуализация РД-05-11 / 24.06.2022 г. 

18. Правила за определяне и изплащане на възнаграждения на преподавателите и на други свързани разходи 

по платени форми на обучение 

актуализация РД-05-12 / 22.07.2022 г. 

 

19. Критерии на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ за разпределение на средствата 

към основните структурни звена по национална програма „Млади учени и постдокторанти-2“ 

актуализация РД-05-12 / 22.07.2022 г. 

 

20. Вътрешни правила за работна заплата в Шуменския университет актуализация РД-05-12 / 22.07.2022 г. 

21. Правила за прозрачен подбор на кандидатите по Национална програма „Млади учени и постдокторанти - 

2“ на основните структурни звена в Шуменския университет, включени в програмата: Факултет по 

хуманитарни науки; Факултет по математика и информатика; Факултет по природни науки; 

Педагогически факултет; Факултет по технически науки; ДИКПО 

нови РД-05-01 / 12.09.2022 г. 

22. Методика за разпределение на средствата по Национална програма „Стимулиране на публикационната 

активност в авторитетни международни научни списания и отворения достъп до научна информация“ 

нова РД-05-02 / 30.09.2022 г. 

23. Вътрешни правила за работна заплата в Шуменския университет  актуализация РД-05-02 / 30.09.2022 г. 

24. Правилник за вътрешния трудов ред в Шуменския университет актуализация РД-05-04 / 25.11.2022 г. 

25. Правилник за прием на студенти в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ след 

завършено средно образование за учебната 2023/2024 година 

нов РД-05-05 / 16.12.2022 г. 

 

СПЕЦИАЛНИ РЕШЕНИЯ НА АС ПО КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

2022г. 

РД-05-05/ 21.01.2022 г. 

 
• Приема график за обучение на преподаватели и административен персонал във връзка с прилагане на Система за наблюдение, 

оценяване, поддържане и управление на качество на обучението и академичния състав в Шуменския университет „Епископ 

Константин Преславски“ за 2022 г. 

• Приема Инструкция за разработване на годишен план за НИХТД за 2022 г.   

• Приема Инструкция за разработване на годишен отчет за НИХТД за 2022 г. 

• Актуализира графика за провеждане на конкурс за финансиране на проекти през 2022 г. със средства, отпуснати целево от 

Държавния бюджет на ШУ за НИХТД. 

• Приема Правилник за прием на студенти след завършено висше образование в Шуменския университет за учебната 2022/2023 г. 

• Разрешава към възнагражденията за м. февруари 2022 г. да се изплатят в размер до 142 000 лв., в т.ч. осигурителни плащания, 

отчетените като наднормени часове за учебната 2020/2021 г. 

• Разкрива нова магистърска програма Педагогика на обучението по география и история, специалност Педагогика на обучението 

по история и география в ОКС Магистър по проект Модерн-@: Модернизация и партньорство чрез дигитализация на 

академичната екосистема (BG05M2OP001-2.016-0018). 

• Утвърждава квалификационна характеристика и проект на учебен план на магистърска програма „Уеб дизайн и сигурност“ в 



професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, област на висше образование 4. Природни науки, 

математика и информатика, ОКС „Магистър“, по проект Модернизация на висшето образование за постигане на 

интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация, EDUTransform. 

• Утвърждава квалификационна характеристика и проект на учебен план на магистърска програма „Технологии за обучение в 

профилирана подготовка по информатика и ИТ“ от ПН 1.3. Педагогика на обучението по… съвместно между ШУ, СУ и ЮЗУ по 

проект МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната екосистема към ОП „Наука и 

образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020.  

• Разкрива нова магистърска програма „Екологосъобразно управление на вредители по културните растения“ в специалност 

„Растителна защита“, в редовна и задочна форма, платено обучение от учебната 2022/2023 г. Разкриването на магистърската 

програма е част от дейностите по проект BG05M2OP001-2.016-0022 „Модернизация на висшето образование по устойчиво 

използване на природните ресурси в България“ (NatuResEdu), финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж“ 2014-2020. 

• Приема учебен план и квалификационна характеристика на Магистърска програма Визуални изкуства и образователни 

практики, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (2 семестъра) по проект BG05М2OP001-2.016-0018 

“МОДЕРН-А. 

• Утвърждава квалификационна характеристика и проект на учебен план за разкриване на нова специалност „Съвременни системи 

в земеделието“ в ОКС „Магистър“ с наименование „Съвременни системи в земеделието“ по Проект BG05M2OP001-2.016-0002 

„Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова 

трансформация“. 

РД-05-06 / 25.02.2022 г. • Приема за сведение информация от доц. д-р Стефка Калева - зам.-ректор по оценяване и поддържане на качеството на 

обучението и на академичния състав, рейтинг на ШУ, относно процедурите по акредитация и САНК през новия 

акредитационен цикъл (2021-2025 г.) според графика на НАОА към 15.02.2022 г. 

• Приема Правилник за организацията и провеждането на обучение и изпити в електронна среда в Шуменския университет 

“Епископ Константин Преславски”.   

• Приема норматив на преподавателите за уч. 2022/2023 г., както следва: 

- Нормативът за учебната 2022/2023 г. на преподавателите, заемащи академичните длъжности асистент, главен асистент, 

доцент и професор, да е 420 часа аудиторна заетост (АЗ) в упражнения и 100 часа извън аудиторна заетост (ИАЗ), от които 

50 часа за приемно време и 50 часа за НИХТД (минимум една публикация и едно участие в проект), като 1 час лекция е 

равен на 2 часа в упражнения. 

- Нормативи на преподавателите, заемащи административни длъжности: 

ректор – 180 ч. АЗ + 100 ч.  ИАЗ 

зам.-ректор – 190 ч. АЗ + 100 ч.  ИАЗ 

декан/директор на колеж или департамент – 300 ч. АЗ + 100 ч.  ИАЗ  

зам.-декан/зам.-директор на колеж или департамент – 320 ч. АЗ + 100 ч.  ИАЗ 

директор на Център „Компютри и комуникационни мрежи“ – 190 ч. АЗ + 100 ч.  ИАЗ 

ръководител на катедра – 340 ч. АЗ + 100 ч.  ИАЗ. 

- Нормативът за учебната 2022/2023 г. на преподавателите, заемащи длъжностите преподавател и старши преподавател, да 

е както следва:  

ако притежават ОНС „доктор“ - 420 ч. АЗ в упражнения и 50 ч. ИАЗ за приемно време, и 50 часа за НИХТД (минимум 

една публикация и едно участие в проект) 



ако не притежават ОНС „доктор“ - 480 ч. АЗ в упражнения и 50 ч. ИАЗ за приемно време. 

- Нормативът на преподавателите на щат в ДИКПО се определя съгласно т. 5.2.1., т. 5.2.2. и т. 5.2.3., като до 50% от 

аудиторната заетост се реализира в ОСЗ на ШУ, а останалите часове от аудиторната заетост се реализират чрез 

квалификационна дейност в ДИКПО. 

- Нормативът на преподавателите, допълващи щатния числен състав на ДИКПО в съответствие със ЗВО, се формира 

съгласно т. 5.2.1., т. 5.2.2. и т. 5.2.3. 

• Приема Стратегия за развитие на научноизследователската и художественотворческа дейност на Шуменския университет 

„Епископ Константин Преславски“ – 2022 г. 

• Приема научния отчет на проектите в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, финансирани през 2021 г. 

от средствата, отпуснати целево от държавния бюджет. 

• Във връзка с предложение от проф. д.и.н. Георги Колев с вх. № Р-045 от 24.02.2022 г. и на основание чл. 2, ал. 1 от Вътрешните 

правила за работна заплата в Шуменския университет (ВПРЗШУ), и в съответствие с чл. 30, ал. 1, т. 11 от Закона за висше 

образование изменя и допълва Вътрешните правила, които да бъдат утвърдени от Ректора на ШУ, съгласно чл. 22, ал. 2 от 

НСОРЗ и чл. 2 от ВПРЗШУ, считано от 01.04.2022 г. 

• Във връзка с провеждащата се политика за финансова устойчивост приема предложението на проф. д.и.н. Георги Колев да се 

оптимизира организацията на процеса на обучение. За целта в Правилника за структурата и организацията на процеса на 

обучение в Шуменския университет да се промени чл.14, ал. 1, като отпаднат т. 5.3. и т. 6, а именно: музикална група и 

индивидуално обучение: 

- съответните корекции да бъдат отразени в Инструкцията за определяне на хорариума при формиране на учебни потоци, 

курсове и групи 

- от учебната 2022/2023 г. организацията на обучението по практически дисциплини в специалност Педагогика на 

обучението по музика да се осъществява в групи за практически занятия. 

• Актуализира Правилника за организацията и дейността на Консултативния център за финансови анализи към Шуменския 

университет „Епископ Константин Преславски“. 

• Съгласно Закона за личните данни унищожаването на документи в Шуменския университет следва да се извършва според 

строго установени процедури и е необходимо закупуването на автоматичен шредер с голям капацитет на рязане. Същият да 

бъде закупен на стойност до 1100,00 (хиляда и сто лева) без ДДС. 

• Във връзка с проект Д-01-383 РАЦИО и доклад от доц. д-р Здравко Кузманов, директор на ЦККМ, да се обяви процедура за 

закупуване на компютри и периферия със средства от проекта на стойност до 25000,00 (двадесет и пет хиляди) лева без ДДС. 

• Разкрива нова магистърска програма Дигитални компетентности в чуждоезиковото обучение (английски, немски, руски език), 

специалност Педагогика на обучението по чужд език в ОКС магистър по проект Модерн-@: Модернизация и партньорство 

чрез дигитализация на академичната екосистема (BG05M2OP001-2.016-0018). 

• Утвърждава проект на учебен план на магистърска програма Технологии за обучение в профилирана подготовка по 

информатика и ИТ от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…. съвместно между ШУ, СУ и ЮЗУ по 

проект „МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната екосистема“ към ОП „Наука и 

образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020. 

• Утвърждава квалификационна характеристика и учебен план на специалност „Информационни технологии в Геодезията“ в 

ОКС магистър (след ОКС бакалавър или ОКС магистър) по проект BG05M2OP001-2.016-0010 „Модернизация, дигитализация 

и интернационализация на обучението по професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ в Минно-



геоложкия университет „Свети Иван Рилски“. 

• Утвърждава квалификационна характеристика и учебен план на специалност „Гео информационни системи при управление на 

земи и природни ресурси“ в ОКС магистър (след ОКС бакалавър или ОКС магистър), разработена от Минно-геоложкия 

университет „Свети Иван Рилски“ по проект BG05M2OP001-2.016-0010 „Модернизация, дигитализация и 

интернационализация на обучението по професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ в Минно-

геоложкия университет „Свети Иван Рилски“. 

• Разрешава сключване на споразумение за сътрудничество между Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ 

и Сибирския държавен университет по телекомуникации и информатика в гр. Новосибирск, Русия. 

• Във връзка с открита процедура на Министерството на околната среда и водите “Избор на изпълнител за проучване и 

картиране на разпространението на типове природни местообитания на видове и техните популации, и определяне на 

природозащитното им състояние в морските пространства на Република България“ на стойност 9 847 552,61 лв. и срок на 

изпълнение – 19 месеца, разрешава сключване на споразумение за обединение между Шуменския университет „Епископ 

Константин Преславски“, фирма „Портфолио Проджект Мениджмънт“ ЕООД, фирма „Н2О СЕРВИЗ“ ЕООД, фирма „ЛЕ 

ПАТРОН“ ЕООД и Венцислав Георгиев Делов. 

РД-05-07 / 25.03.2022 г. • Приема Процедура за заявяване, закупуване и предоставяне на консумативи, резервни части за хардуер и компютърна 

периферия от преподаватели и служители на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“; 

• Приема отчет за касово изпълнение на бюджета на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ за 2021 г.;  

приема годишния финансов отчет на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ за 2021 г.; приема за 

сведение Анализа за изпълнението на бюджета към 31.12.2021 г. и резултатите от него. 

• Приема бюджета на ШУ за 2022 г., както следва: 

- бюджет на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски“ за 2022 г. и месечното разпределение 

- бюджет по разпоредители и основни звена към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ 

- план-сметката за разходване на средствата, заложени в бюджета на Студентския съвет за финансовата 2022 г. 

- разшифровка на параграф 46-00 „Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности“ за 2022 г.  

- разпределение на субсидията от държавния бюджет за 2022 г. и преходен остатък от 2021 г. 

- коефициентите за разпределяне на разходите за разпределение за 2022 г. 

- разпределение на средствата от Фонда за подпомагане и лечение на преподаватели и служители за 2022 г. и разпределение 

на средствата от фонд СБКО за 2022 г. 

• Приема отчета за дейността на Центъра за кариерно развитие към Шуменския университет за 2021 година и план за дейностите 

по кариерното ориентиране и развитие на студентите и докторантите в ШУ “Епископ Константин Преславски“ през 2022 г. 

• Изменя и допълва Правилника за структурата и организацията на процеса на обучение в Шуменския университет „Епископ 

Константин Преславски“.   

• Приема годишен отчет за научноизследователската и художественотворческата дейност на Шуменския университет “Епископ 

Константин Преславски” за 2021 г.; Приема годишен план за научноизследователската и художественотворческата дейност на 

Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” за 2022 г.; Разпределението на държавната субсидия за 

научноизследователска и художественотворческа дейност за 2022 г. да се извърши на база на брой заети щатове на първи 

основен трудов договор, без щатовете, заети от преподаватели в неплатен отпуск, от преподаватели в майчинство и на 

лекторати; Приема разпределение на държавната субсидия за научноизследователска и художественотворческа дейност за 

2022 г. 



• Да се закупи софтуер „ТРЗ Рro“ за нуждите на отдел „Човешки ресурси“ на стойност до 901,00 

• Да се стартира Обществена поръчка по чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП – открита процедура с предмет: „Разработване, внедряване и 

гаранционна поддръжка на специализиран софтуерен продукт: „Виртуално земеделско стопанство“. Прогнозната  стойност на 

обществената поръчката е в размер на 24 867,50 лв. (двадесет и четири хиляди осемстотин шестдесет и седем лев и петдесет 

ст.) лева без ДДС. 

• Утвърждава нови учебни планове за учебната 2022/2023 г. 

• Утвърждава актуализирани учебни планове за учебната 2022/2023 г. 

• Утвърждава постоянни промени в учебни планове за учебната 2022/2023 година. 

• Актуализира квалификационна характеристика за специалност Руска филология с бизнес комуникация, ОКС бакалавър и 

Таблица 1А - осигуреност с преподавателски състав 

• Актуализира квалификационни характеристики на докторски програми „Алгебра и теория на числата” и „Математически 

анализ” от ПН 4.5. Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, ОКС „Магистър“ 

• Преструктурира, считано от 01.04.2022 г., Астрономическата обсерватория в Центъра по природни науки към ФПН и 

Астрономическия център към ФПН, като обедини дейността им в ново обслужващо звено, което да е в структурата на ШУ, а 

именно - Астрономически център към ШУ „Епископ Константин Преславски“. 

• Преобразува Научен център "Преславска книжовна школа" към Факултета по хуманитарни науки в обслужващо звено към ШУ 

„Епископ Константин Преславски“, считано от 01.04.2022 г. 

• Създава ново самостоятелно обслужващо звено, а именно - Център за иновативни образователни технологии към Шуменския 

университет "Епископ Константин Преславски", считано от 01.04.2022 г. 

• С оглед прецизиране и оптимизиране работата на два от съществуващите университетски центрове, а именно - Център 

"Компютри и комуникационни мрежи" и Център за трансфер на технологии, считано от 01.04.2022 г., същите да се 

преобразуват съответно в: 

-  Център за информационно обслужване 

-  Университетски център за приложни изследвания и трансфер на технологии. 

РД-05-08 / 05.04.2022 г. • Утвърждава класирането на подадените проектни предложения за финансиране през 2022 г. със средства, отпуснати целево от 

държавния бюджет. 

РД-05-09 / 29.04.2022 г. • Приема Правилник за структурата и дейността на Астрономическия център към Шуменския университет 

• Приема Правилник за устройството и дейността на Центъра за информационно обслужване към Шуменския университет 

• Приема доклад-самооценка и приложения към него за програмна акредитация на Докторска програма „Математически анализ“ 

от професионално направление 4.5. Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; 

приема доклад за изпълнение на препоръките на Постоянната комисия по природни науки, математика и информатика към 

НАОА за програмна акредитация на Докторска програма „Математически анализ“ от професионално направление 4.5. 

Математика във ФМИ на ШУ въз основа на обща оценка по критериите 9.16 с рецензент доц. д-р Радка Русева 

• Приема доклад-самооценка и приложения към него за програмна акредитация на Докторска програма „Алгебра и теория на 

числата“ от професионално направление 4.5. Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика и 

информатика; Приема доклад за изпълнение на препоръките на Постоянната комисия по природни науки, математика и 

информатика към НАОА за програмна акредитация на Докторска програма „Алгебра и теория на числата“ от професионално 

направление 4.5. Математика във ФМИ на ШУ въз основа на обща оценка по критериите 9.17 с рецензент доц. д-р Радостина 

Енчева. 



• Утвърждава актуализирани учебни планове за учебната 2022/2023 г. 

• Актуализира Общ учебен план на докторска програма Методика на обучението по чужд език (английски език, руски език), 

професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, научна област 1. Педагогически науки. 

• Утвърждава постоянни промени в учебни планове за учебната 2022/2023 година. 

• Утвърждава актуализирана квалификационна характеристика на специалност „Педагогика на обучението по икономика и 

математика, от ПН 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки, ОКС бакалавър. 

• Във връзка с промяна в наименованието на магистърска програма Технологии за обучение в профилирана подготовка по ИТ от 

ПН 1.3. Педагогика на обучението по…., съвместно между ШУ, СУ и ЮЗУ, по проект „МОДЕРН-А: Модернизация в 

партньорство чрез дигитализация на Академичната екосистема“ към ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 

2020 утвърждава актуализирани квалификационна характеристика и учебен план. 

• Утвърждава актуализирана квалификационната характеристика за специалност Педагогика на обучението по биология и 

химия, ОКС бакалавър. 

• Утвърждава актуализирана квалификационната характеристика за специалност Педагогика на обучението по география и 

биология, ОКС бакалавър. 

• Утвърждава актуализирана квалификационната характеристика за специалност Физика, магистърска програма Астрофизика. 

• Утвърждава актуализирана квалификационната характеристика за специалност Физика, магистърска програма Метеорология. 

• Приема за сведение утвърдения от Факултетния съвет на ФТН Правилник за устройството и дейността на Центъра по 

природни науки към Факултета по природни науки на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. 

• Постоянна промяна в учебните планове на специалност Специална педагогика, ОКС магистър „Ресурсен учител” 

• Утвърждава актуализирана квалификационна характеристика за МП „Административна и организационна сигурност“ за 

обучение на студенти в ОКС магистър 

• Утвърждава актуализирана квалификационна характеристика за МП „Управление на кризи и реагиране при бедствия“ за 

обучение на студенти в ОКС магистър 

• Дава съгласие Департаментът за информация, квалификация и продължаващо образование във Варна, основно структурно 

звено в ШУ, да стане член на Асоциацията на департаментите за квалификация на педагогическите специалисти в България. 

• Приема списък на магистърски програми за прием на студенти в Шуменския университет след завършено висше образование 

за учебната 2022/2023 г. 

• Утвърждава промяна в тарифата за наднормени часове за заетост в ОКС бакалавър и ОКС магистър, държавна поръчка – 5,60 

лв., считано от учебната 2022/2023 г.; 

• Утвърждава промяна при отчитане на квартирни пари при командировка в страната, считано от 01.05.2022 г., както следва: 

- за гр. София – до 90 лв. 

- за други населени места в България – до 70 лв. 

- промяната да бъде отразена в раздел III. Отчитане и признаване на дневни и квартирни пари от Процедурата на 

Шуменския университет за командироване и признаване на разходите за командировка.  

• Актуализира хонорарите за участие в процедури на Шуменския университет за присъждане на научни степени и заемане на 

академични длъжности, считано от 01.09.2022 г. 

РД-05-10 / 27.05.2022 г. • Приема комплект документи за провеждане на вътрешен одит на Системата за наблюдаване, поддържане и управление на 

качеството на образованието и академичния състав от 13.06.2022 г. до 17.06.2022 г.: 

- план за вътрешен одит 



- план-график за провеждане на одита 

- инструктаж „Вътрешни одитори“ 

- доклад за резултатите от одита от ОСЗ. 

• Приема доклад-самооценка и приложения към него за програмна акредитация на професионално направление 5.3. 

Комуникационна и компютърна техника, област на висше образование 5. Технически науки, за ОКС „бакалавър”, редовна и 

задочна форма на обучение, и ОКС „магистър”, редовна и задочна форма на обучение, към Факултета по технически науки на 

Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. Приема доклад за изпълнение на задължителните препоръки на 

НАОА от програмната акредитация на професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, област на 

висше образование 5. Технически науки към Факултета по технически науки на Шуменския университет „Епископ Константин 

Преславски” с рецензент доц. д-р Стефка Калева 

• Приема доклад-самооценка и приложения към него за програмна акредитация на докторска програма „Автоматизирани 

системи за обработка на информация и управление“ от професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна 

техника, област на висше образование 5. Технически науки с рецензент доц. д-р инж. Андрей Богданов 

• Приема доклад-самооценка и приложения към него за програмна акредитация на докторска програма „Комуникационни мрежи 

и системи“ от професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, област на висше образование 5. 

Технически науки рецензент доц. д-р инж. Андрей Богданов 

• Приема доклад-самооценка и приложения към него за програмна акредитация на докторска програма „Приложение на 

принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката“ от професионално направление 5.3. Комуникационна 

и компютърна техника, област на висше образование 5. Технически науки с рецензент доц. д-р инж. Андрей Богданов. 

• Да се обяви процедура за закупуване на компютри и периферия със средства на проекти по НИХТД и на ШУ на стойност до 93 

000,00 (деветдесет и три хиляди лева) без ДДС. 

• Утвърждава актуализирана квалификационна характеристика за специалност „География и регионална политика“, ОКС 

бакалавър, редовно обучение. Утвърждава актуализирана квалификационна характеристика за специалност „Туризъм“, ОКС 

бакалавър, редовно и задочно обучение. Утвърждава актуализирана квалификационна характеристика за специалност 

„География и регионална политика“, магистърска програма „Приложна география и географски информационни системи“, 

редовно и задочно обучение. Утвърждава актуализирана квалификационна характеристика за специалност „География и 

регионална политика“, магистърска програма „Регионално развитие и туризъм“, редовно и задочно обучение. Утвърждава 

актуализирана квалификационна характеристика за специалност „Педагогика на обучението по география и биология“, 

магистърска програма „География и интерактивно образование“, редовно и задочно обучение. 

• Удостоява Добрин Панайотов със званието Почетен професор на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски“ 

(Professor honoris causa) за огромния му принос за издигане на духовния живот в Шумен и утвърждаването на традиционното 

фолклорно изкуство у нас и в чужбина през последния половин век. 

• Разрешава, на основание чл. 30, ал. 1, т. 10 от Закона за висшето образование, сключване на нов договор за сътрудничество 

между ВВМУ – гр. Варна и ШУ “Епископ Константин Преславски“ за срок от три години. 

РД-05-11 / 24.06.2022 г. • Приема доклад-самооценка и приложения към него за програмна акредитация на докторска програма „Информатика“, 

професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, област на висше образование 4. Природни науки, 

математика и информатика; приема доклад за изпълнение на препоръките след решение на Постоянната комисия по природни 

науки, математика и информатика на НАОА на образователната и научна степен „доктор“ по докторска програма 

„Информатика“ в професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки при Факултет по математика и 



информатика на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ с рецензент доц. д-р Веселин Петков 

• Приема доклад-самооценка и приложения към него за програмна акредитация на докторска програма „Медицинска физика“, 

професионално направление 4.1. Физически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и 

информатика; приема доклад за изпълнение на препоръките на Постоянната комисия по природни науки, математика и 

информатика на НАОА на образователната и научна степен „доктор“ по докторска програма „Медицинска физика“, 

професионално направление 4.1. Физически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и 

информатика при Факултета по природни науки на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ с рецензент 

доц. д-р Радостина Енчева 

• Приема доклад-самооценка и приложения към него за програмна акредитация на докторска програма „Неорганична химия“, 

професионално направление 4.2. Химически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и 

информатика; приема доклад за изпълнение на препоръките на Постоянната комисия по природни науки, математика и 

информатика на НАОА на образователната и научна степен „доктор“ по докторска програма „Неорганична химия“, 

професионално направление 4.2. Химически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и 

информатика при Факултет по природни науки на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ с рецензент доц. 

д-р Радка Русева. 

• Актуализира Правилника за прилагане на системата за натрупване и трансфер на кредити в Шуменския университет „Епископ 

Константин Преславски“. 

• Актуализира Инструкция за признаване и трансфер на кредити. 

• Актуализира Инструкция за изработване на разписи на учебните занятия 

• Да се сключи договор с фирма „ЕСРИ – България“ ООД за доставка на софтуерен пакет „Академична ArcGIS“ - Лицензионна 

програма, пакет Medium за 50 потребители, за нуждите на ФПН за срок от една година на стойност 1271,29 лв. /хиляда двеста 

седемдесет и един лева и  двадесет и девет стотинки/ без ДДС. 

• Приема предложението проф. д.х.н. Христомир Йорданов Христов да бъде удостоен с почетното звание Почетен доктор на 

Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ (Doctor honoris causa) 

• Утвърждава актуализираната квалификационна характеристика за специалност „Системи за сигурност“ за обучение на 

студенти в ОКС бакалавър, професионално направление 9.1. Национална сигурност, област на висше образование 9. Сигурност 

и отбрана. 

• Актуализира Критериите и правилата за отпускане на финансови средства от Комисията по социално-битови въпроси към ШУ 

на преподаватели и служители 

• Приема Правилник за устройството и дейността на Научен център „Преславска книжовна школа“ към Шуменския университет 

• Разрешава сключване на споразумение за сътрудничество с Университет „Василе Александри“ в Бакъу, Румъния. 

• Разрешава сключване на договор за сътрудничество със Сдружение Ромски център за междукултурен диалог със седалище в 

Берлин, Германия. 

РД-05-12 / 22.07.2022 г. • Приема отчета на резултатите от проведения институционален одит (13.06.2022 г. - 17.06.2022 г.) на Системата за управление, 

оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав. 

• Приема доклад-самооценка за изпълнение на препоръките след решение на Постоянната комисия по педагогически науки и 

социални дейности на НАОА за четиригодишен следакредитационен период след програмна акредитация на професионално 

направление 1.1. Теория и управление на образованието в ШУ „Епископ Константин Преславски“; приема документация с 

доказателствен материал, съобразно спецификата и реда на препоръките с рецензент доц. д-р Керанка Велчева. 



• Утвърждава критерии на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ за разпределение на средствата към 

основните структурни звена по национална програма „Млади учени и постдокторанти-2“; утвърждава разпределение на 

финансовите средства; утвърждава насоки за кандидатстване за финансиране на проекти  

• Приема за сведение информация, съгласно чл. 6 от Раздел II на Фонда "Подкрепа за издаване на публикации в издания с 

импакт фактор (IF) и импакт ранг (SJR)”, относно налични средства във Фонда към м. юли 2022 г. – 20 696, 65 лв. 

• Утвърждава промяна в Правилата за определяне и изплащане на възнаграждения на преподавателите и на други свързани 

разходи по платени форми на обучение, както следва: в чл. 133, ал. 1: Определя възнаграждение за лекторски час на учител-

наставник по допълнителна професионална квалификация 9,20 лв. и натовареност 10 часа на студент; в чл. 210, ал. 1: Определя 

възнаграждение за лекторски час на учител-наставник 9,20 лв. и натовареност 10 часа на студент. Промените влизат в сила от 

учебната 2022/2023 г., а за формите на квалификация – от 01.09.2022 г. 

• Във връзка с доклад от доц. д-р Здравко Кузманов, академичен секретар, относно реализиране на дейности по проект „Да 

направим обиколка на Черно море /2014-2020/“, да се стартират открити процедури за доставка на оборудване по обособени 

позиции на стойност до 30 056,28 лв. (тридесет хиляди и петдесет и шест лева) без ДДС или 15 367.53 EUR. 

• Във връзка с доклад от проф. д-р Росица Давидова-Маджарова относно реализиране на дейности за придобиване на 

материални и нематериални активи по проект BG05M2OP001-2.016-0018 „МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез 

дигитализация на Академичната екосистема“ да се стартират открити процедури за закупуване и доставка на ИКТ оборудване 

и софтуерни продукти, по обособени позиции, на стойност до 25 000 лв. (двадесет и пет хиляди лева) без ДДС. Финансирането 

е изцяло със средства по проекта. 

• Във връзка с доклад от проф. д-р Росица Давидова-Маджарова относно реализиране на дейности за придобиване на 

материални и нематериални активи по проект BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане 

на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация”, EDUTransform, да се стартират 

открити процедури за закупуване и доставка на ИКТ оборудване, по обособени позиции, на стойност до 42 000 лв. 

(четиридесет и две хиляди лева) без ДДС. Финансирането е изцяло със средства по проекта. 

• Във връзка с доклад от проф. д-р Росица Давидова-Маджарова относно реализиране на дейности за придобиване на 

материални и нематериални активи по проект BG05M2OP001-2.016-0022 „Модернизация на висшето образование по 

устойчиво използване на природните ресурси в България“, NatuResEdu , да се стартират открити процедури за закупуване и 

доставка на ИКТ оборудване и софтуерни продукти, по обособени позиции, на стойност до 38 000 лв. (тридесет и осем хиляди 

лева) без ДДС. Финансирането е изцяло със средства по проекта. 

• Във връзка с ремонт на покривното пространство на Колежа в гр. Добрич, разчистване и полагане на хидроизолация, да се 

доставят строителни материали на стойност 29 900,00 лв. (двадесет и девет хиляди и деветстотин лева) без ДДС и да се 

предостави еднократна услуга за почистване в размер до 4 200,00 лв. (четири хиляди и двеста лева) без ДДС. Крайният срок на 

ремонтните дейности да е 15.09.2022 г. 

• Във връзка с доклад от проф. д-р Чавдар Сотиров относно реализиране на дейности за придобиване на материални и 

нематериални активи по проект BG05M2OP001-2.016-0010 „Модернизация, дигитализация и интернационализация на 

обучението по професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ в Минно-геоложкия университет „Св. 

Иван Рилски“ да се стартират открити процедури за закупуване и доставка на ИКТ оборудване и софтуерни продукти, по 

обособени позиции, на стойност до 84 000 лв. (осемдесет и четири хиляди лв.) без ДДС. Финансирането е изцяло със средства 

по проекта. 

• Във връзка с изграждане и развитие на Центъра за върхови постижения в област Информатика и ИКТ по проект 



BG05М2ОР001-1.001-0004 Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе), е необходимо 

утвърдените от АС средства в т. 8.2.1.8 (Протокол № РД-05-01/27.09.2019) и т. 8.1.1.7 (Протокол № РД-05-09/29.05.2020) да се 

увеличат със сумата от 736 000 лв. без ДДС, за да се стартират открити процедури за закупуване и доставка на ИКТ 

оборудване и софтуерни продукти по обособени позиции. Финансирането е изцяло със средства по проекта. 

• На основание чл. 2, ал. 1 от Вътрешните правила за работна заплата в Шуменския университет (ВПРЗШУ) и в съответствие с 

чл. 30, ал. 1, т. 11 от Закона за висше образование, считано от 01.08.2022 г., изменя и допълва Вътрешните правила, които да 

бъдат утвърдени от Ректора на ШУ, съгласно чл. 22, ал. 2 от НСОРЗ и чл. 2 от ВПРЗШУ. 

• Утвърждава магистърска програма „Педагогика на обучението по география и история“ в дистанционна форма на обучение за 

студенти с придобита педагогическа правоспособност от професионални направления 2.2. История и археология, 1.3. 

Педагогика на обучението по география/история, 4.4. Науки за земята. Магистърската програма се разкрива по проект Модерн-

@: Модернизация и партньорство чрез дигитализация на академичната екосистема (BG05M2OP 001-2.016-0018). Проектът се 

финансира от Европейския съюз и Европейския социален фонд по програма Наука и образование за интелигентен растеж. 

Обучението по магистърската програма ще стартира от учебната 2022/2023 г. 

• Утвърждава учебен план на магистърска програма „Технологии за обучение в профилирана подготовка по ИТ“ за обучение в 

дистанционна форма от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, съвместно между ШУ, СУ и ЮЗУ, 

по проект „МОДЕРН-А: Модернизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната екосистема“ към ОП „Наука и 

образование за интелигентен растеж“ 2014-2020. 

• Утвърждава актуализирани квалификационни характеристики, както следва: 

в ОКС магистър Иновации в технологичното обучение и предприемачество (3 и 4 семестъра): Учител по техника и 

технологии и технологии се заменя с Учител по техника и технологии 

в ОКС магистър Управление на образованието: Мениджър по образование се заменя с Образователен мениджър 

в ОКС бакалавър, „Социална педагогика”: Педагог-социален педагог  се заменя със „Социален педагог” 

в ОКС магистър,  „Социално-педагогическо консултиране”: Педагог-социален педагог  се заменя със „Социален педагог” 

в ОКС магистър  „Физическа възпитание и спорт в училище” – гр. Шумен и гр. Варна: Спортен педагог се заменя с 

„Учител по физическо възпитание и спорт”. 

РД-05-13 / 03.08.2022 г. • Във връзка с необходимостта от спешен ремонт на покривните пространства на Корпус 2 и ДИКПО-Варна, да се стартира 

обществена поръчка на стойност 247 260, 83 лв. без ДДС (двеста четиридесет и седем лв. и осемдесет и три ст.) по КСС. 

РД-05-01 / 12.09.2022 г. • Утвърждава Правила за прозрачен подбор на кандидатите по Национална програма „Млади учени и постдокторанти - 2“ на 

основните структурни звена в Шуменския университет, включени в програмата: Факултет по хуманитарни науки; Факултет по 

математика и информатика; Факултет по природни науки; Педагогически факултет; Факултет по технически науки; ДИКПО. 

• Утвърждава учебна документация на специалност Data Science, ОКС бакалавър, професионално направление 4.6 Информатика 

и компютърни науки, редовна форма на обучение, създадена по проект BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето 

образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“ по 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР), приоритетна ос 2 „Образование и учене 

през целия живот“, процедура BG05M2OP001-2.016 „Модернизация на висшите училища“. Програмата е съвместна между 

Икономически университет – Варна, Висше Военноморско училище МУ „Никола Йонков Вапцаров” и Шуменския 

университет „Епископ Константин Преславски“. 

РД-05-02 / 30.09.2022 г. • На основание чл. 30, ал. 1, т. 6 от Закона за висшето образование и решение на Комисията по Национална програма „Млади 

учени и постдокторанти – 2“ към ШУ (Протокол № 3 от 28.09.2022 г.), утвърждава следното класиране по ОСЗ: … 



• Приема Методика за разпределение на средствата по Национална програма „Стимулиране на публикационната активност в 

авторитетни международни научни списания и отворения достъп до научна информация“. 

• На основание чл. 2, ал. 1 от Вътрешните правила за работна заплата в Шуменския университет (ВПРЗШУ) и в съответствие с 

чл. 30, ал. 1, т. 11 от Закона за висше образование, считано от 01.10.2022 г., изменя и допълва Вътрешните правила, които да 

бъдат утвърдени от Ректора на ШУ, съгласно чл. 22, ал. 2 от НСОРЗ и чл. 2 от ВПРЗШУ. 

• Във връзка със започване на новата учебна 2022/2023 година да се утвърдят следните разходи: за закупуване на 12 броя 

климатици на стойност до 18 000 /осемнадесет хиляди лева/ с ДДС  

• Поради сериозните проблеми на сградата /покривното пространство/ на Колежа в гр. Добрич е необходимо да се извърши 

авариен ремонт. В тази връзка  да се сключи договор с фирма ИЗО-ММ1 ЕООД с предмет на договора „Доставка и монтаж на 

хидроизолация“ на стойност до 50 000/ петдесет хиляди лева/ без ДДС със срок на изпълнението до 30 работни дни от 

подписване на договора. 

• Във връзка с реализиране на дейностите по Национална програма „Повишаване компетентностите на преподавателите от 

държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители“ по сключено споразумение с МОН да се стартира  процедура за 

доставка на оборудване по обособени позиции на стойност до 20 833,33 /двадесет хиляди осемстотин тридесет и три лева и 

0,33 ст./ без ДДС. 

• Във връзка с реализиране на дейностите по Национална програма „Повишаване компетентностите на преподавателите от 

държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители“ по сключено споразумение с МОН да се отпусне сума за 

обзавеждане до 5 000 лв. /пет хиляди лева / без ДДС  със средства, съфинансирани от бюджета. 

• Във връзка изпълнение на споразумение Д 01-176/29.07.2022 г. с МОН за закупуване на апаратура и осъществяване на ремонт 

по проект РАЦИО за Астрономическия център на ШУ да се стартират две обществени поръчки, както следва: 

       -  Обществена поръчка за ремонт на Астрономическия център на ШУ на стойност до 19166,67 /деветнадесет хиляди сто 

шейсет и шест лева и 0,67 ст./ без ДДС. 

       -  Обществена поръчка за закупуване на високопроизводително сървърно шаси с възможност за съхранение на голям обем 

от данни, рутери, суичове, стационарни компютри и периферия на компютрите, аксесоари и компоненти за наблюдателната 

система на 60-см телескоп на обща стойност 100 000 /сто хиляди лева/ без ДДС. Финансирането е изцяло със средства по 

проекта. 

• Във връзка с проект “Let’s Cycle At The Black Sea”, LetsCycle, BSB-998 /“Да направим обиколка на Черно море“/ по Програма 

за развитие на Черноморския регион (2014-2020) да се стартира открита процедура, по обособени позиции и директно 

възлагане по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП за доставка на оборудване, на обща стойност до 31 699,17 лв. (16 207,53 EUR) без ДДС 

поради увеличение на общата сума и уточняване вида на обществените поръчки. Финансирането е изцяло със средства по 

Проекта. 

• Да се стартира процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на електронни съобщителни услуги с 

цел осигуряване на мобилни телефонни услуги, гарантиран достъп до интернет, фиксирани гласови и IP телефонни услуги, 

включително специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност за нуждите на Шуменски университет „Епископ 

Константин Преславски” и структурните му звена в Добрич и Варна“. Прогнозната стойност на поръчката е в размер на 69 

990,00 (шестдесет и девет хиляди деветстотин и деветдесет) лева без ДДС. 

• Утвърждава нова квалификационна характеристика на специалност Педагогика на обучението по история и география, ОКС 

бакалавър. 

• Актуализира квалификационни характеристики за специалности в ОКС магистър във ФХН. 



• Актуализира квалификационна характеристика за специалност „Растителна защита“, ОКС бакалавър, редовно обучение. 

• Утвърждава промяна на професионалната квалификация в квалификационните характеристики на специалност „Геодезия“, 

ОКС магистър (след средно образование) и магистърска програма „Геоматика“, ОКС магистър (след висше образование). 

• Приема План за квалификационната дейност на ДИКПО – Варна за учебната 2022/2023 година. 

• Приема нови учебни планове на следдипломно обучение за придобиване на допълнителна професионална квалификация по 

специалности,  както следва: учебен план на следдипломно обучение за придобиване на допълнителна професионална 

квалификация „Учител по изобразително изкуство“; учебен план на следдипломно обучение за придобиване на допълнителна 

професионална квалификация  „Учител по музика в детска градина“. 

РД-05-03 / 28.10.2022 г. • В изпълнение на политиката за развитие на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ и в съответствие с 

изискването за представяне на ежегодни отчети за изпълнение договорите за управление приема отчета за втората година на 

изпълнение на задълженията по договор за управление № ДО1-308/02.11.2020 г. на Ректора на Шуменския университет и 

приложенията към него. 

• Приема комплект документи за провеждане на университетски вътрешен одит на Системата за управление на качеството в 

Шуменския университет от 14.11.2022 г. до 18.11.2022 г.: план-график за провеждане на вътрешния одит; план за вътрешния 

одит; инструктаж „Вътрешни одитори“; доклад за резултатите от одита от ОСЗ. 

• Приема Отчет за изпълнението на Работната програма за управление на качеството на образованието на ШУ „Епископ 

Константин Преславски“ /осигуряване, оценяване и подобряване на качеството на образованието/ за учебната 2021-2022 г. 

• Приема Работна програма за управление на качеството на образованието /осигуряване, оценяване и подобряване на качеството 

на образованието/ за учебната 2022-2023 г. 

• За изплащането на наднормените часове и ръководствата на дипломни работи да се осигурят средства в размер на до 250 000 

лева, в т.ч. и за осигурителни вноски, от бюджета на Шуменския университет. 

• Относно предстоящ абонамент за 2023 г. на периодични издания на книжен и на електронен носител разрешава подновяването 

на договори на стойност 28 240,63 лева (двадесет и осем хиляди двеста и четиридесет лева и шейсет и три стотинки) без ДДС. 

• Във връзка с изпълнението на проект „Регионален астрономически център за изследвания и образование (РАЦИО) към 

Министерство на образованието и науката (МОН) да се стартира процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Строително-ремонтни дейности на Астрономическия център, находящ се в сградата на Корпус 3 на Шуменски университет 

„Епископ Константин Преславски“. Прогнозната стойност на поръчката е в размер на 24 170,00 лв. (двадесет и четири хиляди 

сто и седемдесет лева) без ДДС. 

• Удостоява със званието Почетен професор на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ (Professor honoris 

causa) проф. д-р Димчо Костов Станков за значителния му принос за развитието на основните структурни звена в Шуменския 

университет и професионалните направления. 

• Удостоява професор Христо Славов Кючуков да бъде удостоен с почетното звание „почетен професор“ на ШУ „Епископ 

Константин Преславски“. 

• Относно приема на курсисти за обучение в Центъра за продължаващо образование през учебната 2022/2023 г. утвърждава 

учебен план за придобиване на професионална квалификация „учител“ след завършено висше образование с код на учебния 

план 2201. 

РД-05-04 / 25.11.2022 г. • Приема доклад–самооценка и приложения към него за програмна акредитация на професионално направление 5.13. Общо 

инженерство, област на висше образование 5. Технически науки, образователно-квалификационни степени „бакалавър”, 

редовна и задочна форма на обучение, и „магистър”, редовна и задочна форма на обучение. Приема доклад за изпълнение на 



препоръките след решение на Постоянната комисия по технически науки на НАОА от процедура за програмна акредитация на 

образователно-квалификационна степен „бакалавър” и „магистър”, редовна и задочна форми на обучение, в професионално 

направление 5.13. Общо инженерство, при Факултета по технически науки в Шуменски университет „Епископ Константин 

Преславски”. Документацията е с рецензент доц. д-р инж. Тихомир Трифонов. 

• Приема доклад–самооценка и приложения към него за програмна акредитация на професионално направление 5.7. 

Архитектура, строителство и геодезия, област на висше образование 5. Технически науки, образователно-квалификационна 

степен „магистър” - магистърски програми „Геоматика” и „Информационни технологии в геодезията“, редовна и задочна 

форма на обучение. Приема доклад за изпълнение на препоръките след решение на Постоянната комисия по технически науки 

на НАОА от процедура за програмна акредитация на образователно-квалификационна степен „магистър” след висше 

образование, редовна и задочна форми на обучение, в професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, 

при Факултета по технически науки в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. Документацията е с 

рецензент доц. д-р инж. Доника Диманова. 

• Във връзка с акредитация на професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, образователно-научна 

степен „доктор” утвърждава доклад–самооценка и приложения към него за програмна акредитация на докторска програма 

Картография (вкл. Тематично географско картографиране), професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и 

геодезия. Утвърждава доклад за изпълнение на препоръките на Постоянната комисия по технически науки на НАОА на 

образователната и научна степен „доктор“ по докторска програма Картография (вкл. Тематично географско картографиране) в 

професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, област на висше образование 5. Технически науки при 

Факултет по технически науки на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”. Документацията е с рецензент 

доц. д-р инж. Андрей Богданов. 

• Във връзка с акредитация на професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, образователно-научна 

степен „доктор” утвърждава доклад–самооценка и приложения към него за програмна акредитация на докторска програма 

Обща, висша и приложна геодезия, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, област на висше 

образование 5.Технически науки. Утвърждава доклад за изпълнение на препоръките на Постоянната комисия по технически 

науки на НАОА на образователната и научна степен „доктор“ по докторска програма Обща, висша и приложна геодезия в 

професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, област на висше образование 5. Технически науки при 

Факултет по технически науки на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”. Документацията е с рецензент 

доц. д-р инж. Андрей Богданов. 

• Във връзка с акредитация на професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, образователно-научна 

степен „доктор” утвърждава доклад–самооценка и приложения към него за програмна акредитация на докторска програма 

Фотограметрия и дистанционни методи, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия. Утвърждава 

доклад за изпълнение на препоръките на Постоянната комисия по технически науки на НАОА на образователната и научна 

степен „доктор“ по докторска програма Фотограметрия и дистанционни методи в професионално направление 5.7. 

Архитектура, строителство и геодезия, област на висше образование 5. Технически науки при Факултет по технически науки 

на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”. Документацията е с рецензент доц. д-р инж. Андрей Богданов. 

• В следствие на нарушена покривна изолация, нарушена мазилка по цялата сграда на Корпус-3, довело до обрушване на 

външната фасада на сградата, е възможно падане на мазилка на компрометираните елементи. С оглед на стойността на разхода 

по дейностите с цел подобряване на енергийната ефективност да се обяви обществена поръчка по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от 

ЗОП, а именно - провеждане на публично състезание, при отпускане на средства от страна на МОН. Прогнозната стойност на 

разхода по изготвено КСС е до 496 095,84 лв. (четиристотин деветдесет и шест хиляди и деветдесет и пет лева и 0,84 ст.) без 



ДДС или 595 315, 01 (петстотин деветдесет и пет хиляди и триста и петнадесет лева и 0,01 ст.) с ДДС. 

• На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗВО и в съответствие с Кодекса на труда и подзаконовите нормативни актове към него 

изменя и допълва Правилника за вътрешния трудов ред в Шуменския университет. 

РД-05-05 / 16.12.2022 г. • Приема отчета на резултатите от проведения институционален одит (14.11.2022-18.11.2022 г.) на Системата за управление, 

оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав. 

• Приема отчета на Комисията по оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав за изпълнение на 

графика за учебната 2021/2022 г. 

• Приема Правилник за прием на студенти в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ след завършено средно 

образование за учебната 2023/2024 година. 

• Приема предложение за план-приема за учебната 2023/2024 г. в ОКС професионален бакалавър, ОКС бакалавър, ОКС 

магистър (след средно образование) и ОКС магистър (след висше образование) – държавна поръчка. Приема предложение за 

план-приема за учебната 2023/2024 г. в ОКС професионален бакалавър, ОКС бакалавър, ОКС магистър (след средно 

образование) и ОКС магистър (след висше образование) за обучение срещу заплащане по чл. 9, ал. 3, т. 6, буква б от ЗВО. 

Приема план-приема за учебната 2023/2024 г. за студенти и докторанти по ПМС 103/1993. 

• Утвърждава пакет от документи за конкурсната сесия за 2023 г. за проекти на ШУ, финансирани от Държавната субсидия за 

научноизследователска и художественотворческа дейност. Утвърждава график за провеждане на конкурс за финансиране на 

проекти през 2023 г. със средства, отпуснати целево от Държавния бюджет на ШУ за НИХТД. 

• Приема за сведение информация относно състоянието на фонд "Подкрепа за издаване на публикации в издания с импакт 

фактор (IF) и импакт ранг (SJR)” за 2022 г. с налични средства към м. декември 2022 г. - 20 696,65 лв. 

• Актуализира учебни планове в ОКС магистър – ФХН - магистърската програма „Дигитални компетентности в чуждоезиковото 

обучение“ и магистърската програма „Педагогика на обучението по география и история“. 

• Актуализира учебен план на магистърска програма „Технологии за обучение в профилирана подготовка по информационни 

технологии“. 

• Да бъде разкрита нова специалност „Компютърен дизайн и мултимедия“ в професионално направление 4.6. Информатика и 

компютърни науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, ОКС бакалавър. 

• Удостоява със званието Почетен професор на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ (Professor honoris 

causa) проф. д-р Никола Петков Зяпков за значителния му принос за развитието и утвърждаването на ФМИ и на Шуменския 

университет. 
 

ПРОВЕДЕНИ ОДИТИ 2022 г. 

Период на 

одита  

Тема на одита Проверявани 

звена 

Резултати и препоръки Предприети действия 

13.06.2022 г.-

17.06.2022 г. 

Мониторинг на 

дейността на 

научните центрове 

и актуалност на 

отразяването й на 

страниците им в 

Научните 

центрове на 

Шуменски 

университет 

„Епископ 

Константин 

1. Да се актуализира Статута на Галерия 

„Университетска“ и художествения съвет на галерията. 

Срок: до следващия одит 

Отговорник: Директор на Галерия „Университетска“ 

2. Да се актуализира информацията на страницата на 

Астрономическия център относно актуален Правилник на 

1. Препоръка 1 е изпълнена в срок. 

Актуализиран е Статутът на Галерия 

„Университетска“ и е достъпен на сайта 

на университета - решения на катедрен и 

факултетен съвет от месец септември 

2022 г. (Протокол № КД-01-01/12.09.2022 



сайта на 

университета 

Преславски“ центъра и ръководител. 

Срок: до следващия одит 

Отговорник: Директор Астрономически център 

3. Да се отстранят техническите неточности, 

констатирани от комисиите. 

Срок: до следващия одит 

Отговорник: зам.-декани по НИХТД 

г., утвърден на Факултетен съвет на 

Педагогически факултет с Протокол № 

ФС-02-01/26.09.2022г.)  

https://www.shu.bg/htd/uni-gallery/statut/. 

Актуализиран е и художественият съвет 

на галерията (Протокол № КД-01-02/1 

9.10.2022 г., утвърден на Факултетен 

съвет на Педагогически факултет с 

Протокол № ФС-03-01/25.10.2022 г.). 

2. Препоръка 2 е изпълнена в срок. На 

сайта на университета е актуализиран 

Правилникът на центъра  

https://www.shu.bg/wp-content/uploads/file-

manager-advanced/users/normativni-

dokumenti/obsluzhvashti/pravilnik-astro.pdf. 

Отразен е и актуалният директор на 

Астрономическия център в сайта - 

http://astro.shu.bg/ekip.htm. 

3. Препоръка 3 е изпълнена в срок. 

14-18.11.2022 

г. 

Проверка на 

състоянието на 

качеството и 

управлението на 

учебния процес; 

Преглед и оценка 

на изпълнението на 

програмите от 

мерки за 

изпълнение на 

задължителните 

препоръки на 

НАОА и готовност 

за акредитационни 

процедури и 

процедури по 

САНК в различните 

професионални 

направления. 

Основни 

структурни звена 

и катедри 

1. Да се следят перманентно сроковете на препоръките, 

направени от НАОА при програмна акредитация на 

професионалните направления в ШУ. 

Срок: постоянен 

Отговорник: зам.-декани по акредитация,  

ръководители катедри 

 

2. Препоръчва се на академичните ръководства да 

осъществят перманентен преглед на осигуреността на 

специалностите с хабилитиран преподавателски състав на 

основен трудов договор, както и осигуреността на 

аудиторните и практически занятия с преподаватели на 

основен трудов договор. 

Срок: постоянен 

Отговорник: академични ръководства на ОСЗ 

 

3. Да се отстранят техническите неточности, 

констатирани от комисиите. 

Срок: до следващия одит 

Отговорник: зам.-декани по учебна дейност 

 

 


