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ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С КАЧЕСТВОТО НА ОБАЗОВАНИЕТО И АКАДЕМИЧЕСКИЯ СЪСТАВ 

Разработени становища 

1. Изх. № на документа 
Становище до Министъра на образованието и науката във връзка с обсъждането на проект за Постановление за 
условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните 
висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления.  

2. Август 2017 г. 
Отчет на Шуменския университет за дейностите, свързани с реализиране на Плана за действие на мерките по 
изпълнение на Стратегията за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014-2020 г. (2016) 

3. 24.10.2017 
Информация до областния управител на област Шумен относно дейностите за изпълнение на Иновационната 
програма за интелигентна специализация (ИСИС) 2014-2017 г. за 2017 г. 

4. 13.10.2017 г. 
Визия за развитие на Шуменския университет 2017-2035 г. в отговор на писмо на Министъра на образованието. 
Обсъдена на АС и ОС на ШУ (13.10.2017 г.) 

 

РАЗРАБОТЕНИ И АКТУАЛИЗИРАНИ ВЪТРЕШНО УНИВЕРСИТЕТСКИ ДОКУМЕНТИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО 

№ Тип документ Вид промяна Приет на АС 
1. Правилник за прием на студенти в Шуменския университет за учебната 2017/2018 година 

 
нов РД-05-5/27.01.2017 

2. Правилник за прилагане на системата за натрупване и трансфер на кредити в ШУ нов РД-05-6/24.02.2017 
3. Правилник на Методическия съвет на ШУ. актуализиран РД-05-6/24.02.2017 
4. Правилник на фонд „Подкрепа за издаване на публикации в издания с импакт фактор (IF) и 

импакт ранг (SJR)”.  
актуализиран 

РД-05-6/24.02.2017 

5. Правилник за структурата и организацията на процеса на обучение в ШУ. актуализиран РД-05-6/24.02.2017 
6. 

Правилник за устройството и дейността на Колеж-Добрич утвърдено 
актуализиране 

РД-05-7 /31.03.2017 

7. Правилник на Центъра за електронно обучение към ШУ. нов РД-05-8/28.04.2017 
8. Правилник за устройството и дейността на Етичната комисия актуализиран РД-05-8/28.04.2017 



9. Правила за приемане на студенти в ШУ за ОКС „магистър”. актуализирани РД-05-9/ 26.05.2017 
10. Правилник за развитието на академичния състав в Шуменския университет актуализиран РД-05-9/ 26.05.2017 
11. Правилник за признаване на висше образование и завършени периоди на обучение в 

чуждестранни висши училища актуализиран РД-05-10/ 30.06.2017. 

12. Правилник за структурата и организацията на процеса на обучение в ШУ актуализиран РД-05-10/ 30.06.2017 
13. Правилник за структурата и организацията на процеса на обучение в ШУ актуализиран РД-05-11/14.07.2017. 
14. Правилник за признаване на висше образование и завършени периоди на обучение в 

чуждестранни висши училища актуализиран РД-05-1/30.09.2017 

15. Правилник за атестиране на академическия състав в ШУ актуализиран РД-05-1/30.09.2017 
16. Правилник за устройството и дейността на Центъра за международно сътрудничество  актуализиран РД-05-2/30.10.2017 
17. Правилник за структурата и организацията на процеса на обучение в Шуменския 

университет „Епископ Константин Преславски“. актуализиран РД-05-2/30.10.2017 

18. Правилник за признаване на висше образование и завършени периоди на обучение в 
чуждестранни висши училища актуализиран РД-05-4/16.12.2017 

19. Правилник за управление на интелектуалната собственост на ШУ, за експлоатация и 
комерсиализация на резултатите от научни изследвания  актуализиран РД-05-4/16.12.2017 

20. Правилник за дейността на Центъра за трансфер на технологии нов РД-05-4/16.12.2017 
21. Правилник за атестиране на академичния състав в ШУ „Епископ Константин Преславски“. 

 
актуализиран 

РД-05-4/16.12.2017 

22. Правилник за признаване на висше образование и завършени периоди на обучение в 
чуждестранни висши училища 

актуализиран 
РД-05-4/16.12.2017 

23. Правила за ползване на служебни електронни пощи от преподаватели и служители на ШУ 
„Епископ Константин Преславски“. 

нов 
РД-05-4/16.12.2017 

24.    
25. Инструкция за изработване на годишен план за научноизследователската и 

художественотворческата дейност  
актуализирана 

РД-05-6/24.02.2017 

26. Инструкция за изработване на годишен отчет за научноизследователската и 
художественотворческата дейност актуализирана 

РД-05-6/24.02.2017 

27. Инструкция за организация и провеждане на професионално-практическата подготовка 
на студентите от ШУ. актуализирана РД-05-10/ 30.06.2017 г. 

    
 



СПЕЦИАЛНИ РЕШЕНИЯ НА АС ПО КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

РД-05-5/27.01.2017  След проведено обсъждане на финансовия резултат от 2016 г. и очертаващите се тенденции през 2017 г. АС приема бюджета 
на ШУ за 2017 г. и план-сметката за разходване на средствата, заложени в бюджета на Студентския съвет за финансовата 
2017 г. 

 Утвърждава Правилник за прием на студенти в Шуменския университет за учебната 2017/2018 година 
 Утвърждава единна скала за оценяване на кандидатстудентските тестове в Шуменския университет през 2017 г., съобразена 

с критериите за оценка на държавните зрелостни изпити  
 Разкрива процедура за програмна акредитация на ОНС „доктор” по докторски програми Теория на възпитанието и дидактика, 

Социална педагогика, Специална педагогика, Предучилищна педагогика, редовна, задочна и самостоятелна форма на 
обучение от ПН 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки към ПФ на ШУ „Епископ Константин 
Преславски”. 

  Разкрива процедура за САНК за четиригодишен следакредитационен период на ПН 1.1. Теория и управление на 
образованието, област на висше образование 1. Педагогически науки към Педагогическия факултет на Шуменския 
университет. 

 Утвърждава Инструкция за изработване на годишен отчет за научноизследователската и художественотворческата дейност 
за 2016 г. 

 Утвърждава Инструкция за изработване на годишен отчет за научноизследователската и художественотворческата дейност 
за 2017 г. 

 Утвърждава Инструкция за изработване на годишен план за научноизследователската и художественотворческата дейност за 
2017 г. 

 Утвърждава Инструкция за организация и провеждане на професионално-практическата подготовка на студентите от 
специалностите на Шуменския университет. 

 Утвърждава пакета със следните документи по проектната сесия на ШУ за 2017 година:  
- Система 2017 
- Единни критерии за 2017 г. 
- Договор за проекти за 2017 г. 

-  Формуляр 1-8 
- Формуляри с критерии и показатели за експертна оценка (вход/изход) 
- Указания за оформяне на предложения и реда за финансиране на проекти за присъщата на шуменския университет 

научна  или художественотворческа дейност със средства, отпуснати целево от държавния бюджет 
- Изисквания към съдържанието на предложенията за финансиране на проекти със средства, отпуснати целево от 

държавния бюджет за присъщата на шуменския университет научна и художественотворческа дейност 
- Таблица за обобщаване на общите критерии и  показатели при отчитане на вътрешно-университетските проекти 
- График за провеждане на конкурс за финансиране на проекти със средства, отпуснати целево от държавния бюджет 

на ШУ през 2017 г. за НИХТД  
 Приема за сведение следната информация относно номинираните от ОСЗ студенти за предоставяне на стипендии от Алкомет 
АД за уч. 2016/2017 г. – ОКС бакалавър, редовно обучение: 



-  Боян Събчев Събев – ПЛ (АЕРЕ), II к. 
- Станислава Иванова Попова – БФ, IVк. 
- Трифон Стефанов Станчев – Икономика, III к. 
- Берна Валентинова Христова – МХ, III к. 
- Денчо Митков Димитров – ГБ, III к. 
- Даяна Цанкова Бошнакова – СД, IV к. 
- Ивелина Красимирова Филипова – СП, II к. 
- Александрина Николаева Димитрова – ПУП, III к. 
- Валентин Димов Иванов - персонална стипендия за студент от специалност Компютърни технологии за 

автоматизация на производството, III к.  
- Стоян Станиславов Стоянов – Геодезия, III к. 
- Весела Желязкова Желева – НУПИТ, II к. 
- Теодор Руменов Миланов – Астрономия, IV к. – стипендията за студент, работещ в Астрономическата обсерватория 

на ШУ (по волята на дарителя) 10.3.13. Иксан Алиев Исмаилов – Астрономия, II к. - стипендията за студент, работещ 
в Астроноическата обсерватория на ШУ(по волята на дарителя) 

- Юнуз Танеров Юнузов – Инженерна логистика, II курс, персонална стипендия за студент от с. Хитрино (по волята на 
дарителя). 
 

РД-05-6 / 24.02.2017  Утвърждава класираните проекти, кандидатствали за предоставената от държавния бюджет субсидия за 2017 година, за 
присъща НИХТД на Университета в основните структурни звена 
 Утвърждава доклад самооценка и приложения към него за програмна акредитация на ОКС „професионален бакалавър“, 
специалност Растителна защита, редовна форма на обучение; ОКС „бакалавър“, специалност Растителна защита, редовна форма 
на обучение и ОКС „магистър“, магистърска програма Растителна защита, редовна форма на обучение в професионално 
направление 6.2. Растителна защита, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина при Факултета по 
природни науки и Колеж – Добрич на ШУ „Епископ Константин Преславски”. 
 Утвърждава доклад за изпълнение на задължителните препоръки на НАОА от програмната акредитация на професионално 
направление 6.2. Растителна защита, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина към Факултета по 
природни науки и Колеж – Добрич на ШУ „Епископ Константин Преславски”. 
 Утвърждава доклада за изпълнение на препоръките на Постоянната комисия по природни науки, математика и информатика 
на НАОА в рамките на четиригодишния следакредитационен период, в съответствие с процедурата за САНК въз основа на обща 
оценка от акредитацията 9,30 на професионално направление 4.1 Физически науки, област на висше образование 4. Природни 
науки, математика и информатика към Факултета по природни науки на ШУ „Епископ Константин Преславски“, както и 
документация от доказателствен материал, съобразно спецификата на информацията. 
 Утвърждава класирането на публикациите с автори и/или съавтори от ШУ – Топ 20 с IF и Топ 20 с SJR, излезли от печат през 
2016 г. 
 Утвърждава научния отчет за проектите, финансирани през 2016 г. от средства, отпуснати целево от държавния бюджет. 
 Приема отчета за дейността на Университетската бибилотека за уч. 2016 г. 
 Приема норматива/хорариума на преподавателите за уч. 2017/2018 г. както следва: 



- Нормативът/хорариумът за учебната 2017/2018 г. на преподавателите на длъжност асистент,  главен асистент, доцент и 
професор е 360 часа 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 ръководни длъжности:  
ректор – 150 ч. АЗ + 100 ч.  ИАЗ 
зам.-ректор – 270 ч. АЗ + 100 ч.  ИАЗ 
 декан/директор – 290 ч. АЗ + 100 ч.  ИАЗ 
 зам.-декан/зам.-директор – 310 ч. АЗ + 100 ч.  ИАЗ 
началник на УО – 180 ч. АЗ + 100 ч.  ИАЗ 
ръководител на катедра – 330 ч. АЗ + 100 ч.  ИАЗ 
директор на Център по компютри и комуникационни мрежи – 180 часа АЗ + 100 ч. ИАЗ 
- Нормативът/хорариумът за учебната 2017/2018 г. на преподавателите на длъжност преподавател и старши преподавател 

във всички структурни звена на ШУ е 420 часа АЗ в упражнения и 50 ч. ИАЗ за приемно време. За ДИКПО – Варна 
хорариумът/норматив е 210 ч. АЗ в упражнения в ОСЗ на ШУ, 210 ч. АЗ от квалификационна дейност и 50 ч. ИАЗ.  

- Нормативът/хорариумът на преподавателите на щат в ДИКПО е 360 часа АЗ, от които 180 часа в упражнения в ОСЗ на 
ШУ + 180 ч. АЗ от квалификационна дейност и 100 часа ИАЗ (50 часа за приемно време и 50 часа за НИХТД - минимум една 
публикация и едно участие в проект).  
 За уч. 2017/2018 г. се определя горна граница за възлагане и плащане на наднормените часове - ½ от норматива  за съответната 
категория преподаватели. 
 Нормативът/хорариумът на преподавателите на длъжност преподавател и старши преподавател, притежаващи ОНС „доктор”, 
е 360 ч. АЗ в упражнения и 50 ч. ИАЗ за приемно време. След придобиване на ОНС „доктор” на преподавателите на длъжност 
преподавател и старши преподавател нормативът/хорариумът  се редуцира на 360 ч. АЗ в упражнения и 50 ч. ИАЗ за приемно 
време. 
 Преподавателите, които допълват щатния числен състав в ДИКПО съгласно ЗВО, формират своя норматив/хорариум – 360 
ч. АЗ и 50 ч. ИАЗ в ОСЗ на ШУ, от които са прехвърлени. 
 Актуализира Правилника на Методическия съвет на ШУ. 
 Актуализира Правилника на фонд „Подкрепа за издаване на публикации в издания с импакт фактор (IF) и импакт ранг (SJR)”.  
 Приема Правилник за прилагане на Система за натрупване и трансфер на кредити в ШУ.  
 Актуализира Правилника за структурата и организацията на процеса на обучение в ШУ. 

РД-05-7 /31.03.2017  Във връзка с оптимизиране дейността на съществуващия Център за дистанционно обучение: 
- преименува Центъра за дистанционно обучение на Център за електронно обучение 
-  назначава доц. д-р Константин Константинов за директор на Центъра за електронно обучение 

 Приема план-графика за провеждане на тематичен университетски одит на Системата за управление на качеството в 
Шуменския университет за периода 18.04.2017 г. - 21.04.2017 г. и съпътстващата го документация. 
 Приема отчета за дейността на Центъра за кариерно развитие към Шуменския университет за 2016 година. 
 Утвърждава измененията и допълненията в Правилника за устройството и дейността на Колеж-Добрич 
 Приема годишния отчет на НИХТД за 2016 г. със съпътстващите го приложения (прилага се към Протокола). 
 5.2. Приема годишния план на НИХТД за 2017 година (прилага се към Протокола). 



 Утвърждава критерии за подбор на преподаватели и служители за участие в мобилност по програма ERASMUS + за учебната 
2017/2018 година. 
 Приема годишния финансов отчет за дейността на Шуменския университет за 2016 година. 

РД-05-8/28.04.2017   Утвърждава Правилник на Центъра за електронно обучение към ШУ. 
 Утвърждава план за дейностите по кариерното ориентиране и развитие на студентите и докторантите в ШУ за 2017 г. 
 Утвърждава Заповедта за организацията на учебния процес в ШУ за уч. 2017/2018 г. 
 В учебните планове на магистърските програми, с които се придобива професионална квалификация „учител”, ТПП се 
включва като дисциплина в предпоследния семестър, а стажантската практикав последния семестър, като се запазват кредитите 
(4 кредита за ТПП и 6 кредита за стажантската практика). 
 Приема правила за прием на студенти в ШУ за ОКС магистър (след завършено висше образование) за уч. 2017/2018 г. 
 Утвърждава следните промени във Вътрешните правила за работната заплата:  

- т. 10 от раздел А.ІІ. Основни възнаграждения на административен, технически и друг персонал „счетоводител, отговорник на 
ФСО в Колеж – Добрич” се коригира на „счетоводител, отговорник на ФСО” 
- в раздел А.ІІ. Основни възнаграждения на административен, технически и друг персонал се добавя длъжността „кариерен 
консултант” с минимално и максимално основно възнаграждение в размер, съответно на 473 лв. и 540 лв. - в раздел Б.І. 
Увеличения на основните възнаграждения за ръководни длъжности се включва длъжност „академичен секретар” с 
възнаграждение, равно на възнаграждението за зам.-ректор  
- Годишният норматив на академичния секретар е 180 ч. в упр. (равен на утвърдения от АС годишен норматив на началника на 
Учебен отдел). 
 Приема нови учебни планове и актуализира учебни планове в ОКС”бакалавър” и „ОКС „магистър” за ПН 1.1. Управление 

на образованието, 1.2 Педагогика и 1.3 Педагогика на обучението по… и на приложенията към учебните планове в ОКС 
„магистър” във връзка с влизането в сила на 
Наредба за приобщаващото образование (Обн. - ДВ, бр. 89 от 11.11.2016 г.); 
Наредба №2 за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител"(Обн. - ДВ, бр. 89 от 
11.11.2016 г., в сила от учебната 2017/2018 година) 
Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование (Обн. - ДВ, бр. 46 от 17.06.2016 г., в сила от 01.08.2016 г.) 
Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план (Обн. - ДВ, бр. 94 от 04.12.2015 г., в сила от 04.12.2015 г.) 
Закон за физическото възпитание и спорта (2014г.) 
Наредба № 12 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти 
 А също така във връзка с оптимизиране на учебното съдържание. 
 . Присъжда Наградата на Ректора за 2016 г. на следните носители: 
- специална награда по случай 40-годишнината на „Преславска книжовна школа” – 3 000 лв. 
-  в категория „Преподавател или колектив преподаватели”:  
 Въз основа на решение на Комисията по номиниране гласуване за подялба на наградата между проф. д.ф.н. Диана Петрова 

Кюркчиева и проф. д-р Цветеслава Веселинова Игнатова-Иванова: Гласували: 20      За: 9        Въздържали се: 11  
 в категория „Студент или студентски колектив” на Арт група СХМЕА” от ПФ. 
 Гласували за връчване на наградата на АС на Сунай Акифов Алиев, маг. програма Информатика – Софтуерно инженерство, 

I курс.  



 Утвърждава промяна в чл. 8 от Правилника за устройството и дейността на Етичната комисия (Протокол No 3 от 24.04.2017 
г.).  

РД-05-9/ 26.05.2017 г.  Приема отчета на резултатите от проведения тематичен институционален одит на системата за управление, оценяване и 
поддържане на качеството на обучението и на академичния състав – университетските и факултетските учебни и научни 
центрове за периода 2014 – 2017 г. 
 Утвърждава доклад самооценка и приложения към него за програмна акредитация на докторска програма Изчислителна 

математика - редовна, задочна и самостоятелна форма на обучение от ПН 4.5. Математика, област на висше образование 4. 
Природни науки, математика и информатика към ФМИ. 
 Утвърждава доклад за изпълнение на задължителните препоръки на НАОА от предходната акредитация на докторска 

програма Изчислителна математика.  
 Утвърждава доклад самооценка и приложения към него за програмна акредитация на докторска програма Медицинска 

физика - редовна, задочна и самостоятелна форма на обучение от ПН 4.1. Физически науки, област на висше образование 4. 
Природни науки, математика и информатика към ФПН на ШУ „Епископ Константин Преславски”. 
 Утвърждава доклад самооценка и приложения към него за програмна акредитация на докторска програма Обща и 

теоретична химия - редовна, задочна и самостоятелна форма на обучение от ПН 4.2. Химически науки, област на висше 
образование 4. Природни науки, математика и информатика към ФПН. 
 Актуализира Правилата за приемане на студенти в ШУ за ОКС „магистър”. 
 Актуализира Правилника за развитието на академичния състав в Шуменския университет във връзка с чл. 11, чл. 27, ал.1 на 

ЗРАСРБ относно периода на престой от публикуването на рецензии и становища, изготвени от научните журита в процедурите 
за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности. 
 

РД-05-10/ 30.06.2017 г.  Актуализира Правилника за признаване на висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши 
училища. 
 Актуализира Правилника за структурата и организацията на процеса на обучение в ШУ. 
 Актуализация на Инструкция за организация и провеждане на професионално-практическата подготовка на студентите от 

ШУ. 
 Утвърждава семестриална такса за обучение за придобиване на педагогическа правоспособност в ОКС „магистър” (след 

завършено висше образование) за уч. 2017/2018 г. в размер на 350 лв. за двусеместриално обучение. 
 Приема типова план-сметка за курсове, провеждани от ШУ – ЦПО в гр. Шумен и ДИКПО гр. Варна във връзка с Наредба 

№ 12 от 01.09.2016 г. както следва:  
Възнаграждения на: 

Професор                     - 5,00 лв. за 1 академичен час  
Доцент                         -  4.50 лв. за 1 академичен час 
Гл. асистент, доктор   -  4,00 лв. за 1 академичен час  

Условия за провеждане на курса: 
Група минимум от 20 курсисти  
Преподавателите (без щатните от ДИКПО - Варна)  да са в режим на отпуск 
Възнаграждението се изплаща с хонорарна сметка по граждански договор 



За обучението, извън гр. Шумен и гр. Варна, на преподавателите се заплащат командировъчни разходи 
Ако групата е по малко от 20 курсисти, се прави редуциране на часовата ставка на преподавателя, съобразно броя на 

курсистите. 
 Разрешава да се сключи договор за сътрудничество с Националния медицински университет „А. А. Богомолец”, гр. Киев, 
Украйна. 
 Утвърждава  следните промени при отпускане на грантове във връзка с оптимизиране на разходите по програма Erasmus+ 
както следва: 

- да се поемат пътните разходи за преподаватели по заложената ставка, само ако са предоставени документи за реален 
разход поне за 80% от предвидената в таблицата за пътни средства сума; 

- да се привежда авансово 80% от полагаемата сумата. Останалата част от полагаемите средства,  да се привежда след 
като преподавателят/служителят/студентът се е върнал и при положение, че е спазил условията и сроковете на мобилността. 
Студентът следва да е получил поне 50% от заложените кредити. 

- да се представя снимков материал (2-3 снимки) на проведените лекции и обучения. 
РД-05-11/14.07.2017 г.  Актуализация в Правилника за структурата и организацията на процеса на обучение в ШУ 

 Утвърждава документация за програмна акредитация на докторска програма Тюркски езици (Турски език) - редовна, задочна 
и самостоятелна форма на обучение от ПН 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки. 
 Утвърждава документация за програмна акредитация на докторска програма Литература на народите на Европа, Америка, 
Африка, Азия и Австралия  (Немска литература) - редовна, задочна и самостоятелна форма на обучение от ПН 2.1. Филология, 
област на висше образование 2. Хуманитарни науки. 
 Утвърждава документация за САНК за четиригодишен период след програмна акредитация на ПН 1.2 Педагогика от област 
на висше образование 1. Педагогически науки към ПФ на ШУ „Епископ Константин Преславски”, както и на документация от 
доказателствен материал, съобразно спецификата на информацията. 
 Утвърждава документация за САНК за четиригодишен период след програмна акредитация на ПН 3.5 Обществени 
комуникации и информационни науки от област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки към ФХН на ШУ 
„Епископ Константин Преславски”, както и на документация от доказателствен материал, съобразно спецификата на 
информацията. 
 Утвърждава документация за САНК за четиригодишен период след програмна акредитация на ПН 4.2 Химически науки от 
област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика към ФПН на ШУ „Епископ Константин 
Преславски”, както и на документация от доказателствен материал, съобразно спецификата на информацията. 
 Утвърждава Междинния отчет на проектите, финансирани със средства, отпуснати целево на ШУ за НИХТД за 2017 г., заедно 
с приложенията към него. 
  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 днешна дата - 4 295,85 лв. 
 Въз основа на чл. 35 от ЗВО и чл. 8, ал. 5 от Правилника за устройството и дейността  на ШУ отзовава с тайно гласуване 
преди изтичане на мандата както следва: 
 проф. д-р Наталия Иванова Витанова-Маринова, зам.-ректор по учебна дейност и образователни политики 
доц. д.п.н. Наталия Христова Павлова – зам.-ректор по научноизследователска и художественотворческа дейност, проектна и 
международна дейност, в т.ч. институционален ЕРАЗЪМ координатор.    



Мотиви за отзоваването: тежко финансово състояние; намален брой студенти; намален обем дейности в двата ресора, т.к. голяма 
част от учебната дейност е поета от академическия секретар;  обединяване на двете длъжности в една от следващата учебна 
година. 
 Преобразува катедра Туризъм и катедра География и регионално развитие в нова катедра География, регионално развитие и 
туризъм, считано от 01.08.2017 г. 
 

РД-05-1 /30.09.2016   актуализира Правилника за признаване на висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши 
училища. 
  Актуализира Правилника за атестиране на академическия състав в ШУ 
 Утвърждава график за програмна акредитация и САНК на професионалните направления и докторските програми в ШУ за 
2018 г. 

 
РД-05-2/13.10.2017  Във връзка с писмо на Министъра на образованието и науката с вх. № РД-08-498/29.06.2017 г. приема за сведение визията за 

развитие на ШУ „Епископ Константин Преславски” 2017-2035. 
 Приема отчета на Комисията по оценяване и поддържане на качеството на обучението и академическия състав за изпълнение 
на графика за учебната 2016 г. – 2017 г.  
 Приема отчета 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 учебнта 2016-2017 година. 
 Утвърждава работната програма за управление на качеството на образованието на ШУ „Епископ Константин Преславски” 
(осигуряване, оценяване и подобряване на качеството на образованието) за учебнта 2017-2018 година. 
 Утвърждава план-график за провеждане на университетски одит на Системата за управление на качеството в Шуменския 
университет в периода 06.11. 2017 г. - 10.11. 2017 г. 

 
РД-05-3/17.11.2017  Утвърждава списък на планираните за 2017/2018 г. квалификационни краткосрочни курсове за педагогически специалисти, 

неотменна част от настоящия протокол, които ще се предлагат от Центъра за продължаващо образование – гр. Шумен. 
 Коригира типова план-сметка за следдипломни квалификационни курсове, провеждани в Центъра за продължаващо 
образование – гр. Шумен, утвърдена с протокол на АС № РД-05-10/30.06.2017 г, както следва:  
  хабилитирани преподаватели – 5.50 лв за 1 академичен час 
  нехабилитирани преподаватели – 4.50 за 1 академичен час. 
 Актуализира Правилника за устройството и дейността на Центъра за международно сътрудничество Актуализира 
Правилника за структурата и организацията на процеса на обучение в Шуменския университет „Епископ Константин 
Преславски“.  
 Утвърждава извършване на разходи, планирани и гласувани в бюджета на Университета за 2017 г. както следва: 
 През м. декември 2017 г. да се изплатят договорените в КТД хонорари за наднормени часове, като Университетът осигурява 
55% от общия размер. Останалите 45% се осигуряват от собствен финансов ресурс на съответното структурно звено. За взетите 
решения за плащане от ОСЗ препис-извлечение от протокола да се представи своевременно на ръководител ФСО. 
 Хонорари за наднормени часове се изплащат само на преподаватели подписали и предоставили за съхранение 
индивидуалните си планове на академичния секретар в срок до 23.11.2017 г. 



 На основание на Протокол РД-05-5/27.01.2017 г. на АС т. 3.1 и КТД: 
 През м. декември 2017 г. да се изплати ДМС в размер на 100 000.00 лв. (в това число осигурителните вноски за сметка на 
работодателя) съгласно утвърдените критерии от АС. Изготвените годишни оценки да се представят на ръководител ФСО до 
05.12.2017 г. 
 Утвърждава проекта на заповед във връзка с утвърдените за 2017 г. Средства за допълнително материално стимулиране на 
работещите на първи трудов договор в ШУ с Протокол №РД-05-5/27.01.2017 г. 
 Избира (без допълнително възнаграждение) директори на университетските центрове както следва: 

  Център за продължаващо образование – доц. д-р Екатерина Люцканова 
 Център за докторанти – доц. д-р Пенка Кожухарова 
 Център за трансфер на технологии – доц. д-р Огнян Фетфов 
 Център за езиково обучение -  гл. ас. д-р Ирина Иванова 

 
РД-05-4/15.12.2017  Приема за сведение анализа на доц. д-р Стефка Калева относно представянето на Шуменския университет в Рейтинга на 

университетите в България 2017 година. 
 . Приема за сведение следната информация относно номинираните от ОСЗ студенти за предоставяне на стипендии от Алкомет 
АД за уч. 2017/2018 г. – ОКС бакалавър, редовно обучение: 
Диана Иванова Иванова – Българска филология с библиотечно-информационни дейности и книгоиздаване, IV к. 
Яха Неферов Абтула – Турска филология с бизнес комуникация, II к. 
Деница Живкова Мичева – Връзки с обществеността, III к. 
Георги Диянов Георгиев – Компютърна информатика, II к. 
Елица Цветанова Станачкова – Медицинска химия, III к. 
Селиме Айредин Али – Екология и опазване на околната среда, IV к. 
Сабина Светланова Василева – Медицинска физика и радиоекология, III к. 
Рабия Ридванова Османова – Социални дейности, IV к. 
Стела Александрова Бошнакова – Педагогика, III к. 
Хюлия Идатова Юсеинова – Педагогика на обучението по изобраз. изкуство, II к.  
Бонка Стефанова Маврудиева – Начална училищна педагогика с чужд език (английски), I к. 
Камелия Ангелова Райчева – Начална училищна педагогика с чужд език (английски), III к. 
Христина Йорданова Косева – Системи за сигурност, III к. 
Даниел Росенов Денев (персонална стипендия) - Компютърни технологии за автоматизация на производството, IV к. 
 Приема отчета на Комисията по оценяване и поддържане на качеството на обучението и академическия състав относно 
резултатите от проведения институционален одит на Системата за управление, оценяване и поддържане на качеството на 
обучението на академичния състав в ШУ „Епископ Константин Преславски“, извършен в периода 6-10 ноември 2017 г. 
 Утвърждава решенията на Централната комисия по кандидатстудентска дейност от заседанието, проведено на 25.01.2017 г. 
(Протокол № РД-07-02), както следва: 
- предложение за броя на приеманите за обучение студенти за учебната 2018/2019 г. в ОКС бакалавър, ОКС професионален 
бакалавър, ОКС магистър (след средно образование), ОКС (магистър след бакалавър), както и докторанти, редовна и задочна] 
- форма, включително и на приеманите в редовна форма на обучение студенти и докторанти по ПМС 103/1993 и по ПМС 228/1997 



- списък от състезания със зрелостници, чиито положителни резултати ще се признават за кандидатстудентски конкурсни изпити 
за учебната 2018/2019 г. 
 Приема информация относно състоянието на фонда "Подкрепа за издаване на публикации в издания с импакт фактор (IF) и 
импакт ранг (SJR)” за 2017 г. с налични към 15.12.2017 г. 2 274,90 лв. 
 Приема информация относно доклада на постоянно действащата Експертна комисия за наблюдение, оценка и анализ на 
научноизследователската дейност към Министерството на образованието и науката, осъществявана от научните организации и 
висшите училища, където в четири научни области Шуменският университет е с висок резултат в научноизследователската 
дейност - във 2 група (ефективни организации) от възможни 5 групи. 
 Приема Правилник за дейността на Центъра за трансфер на технологии към ШУ „Епископ Константин Преславски“. 
 Актуализира Правилника за управление на интелектуалната собственост на ШУ „Епископ Константин Преславски“. 
 Приема Правила за ползване на служебни електронни пощи от преподаватели и служители на ШУ „Епископ Константин 
Преславски“. 
 Актуализира Правилника за признаване на висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши 
училища. 
 Актуализира Правилника за атестиране на академичния състав в ШУ „Епископ Константин Преславски“. 
 Актуализира Критериите и правилата за отпускане на финансови средства при затруднено материално положение. 
 Във връзка с изискванията на чл. 90, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от Закона за висше образование утвърждава Методика за определяне 
на приноса на основните структурни звена за осъществяване на обучението по всяко професионално направление за целите на 
разпределението на получените приходи от такси за обучение на средствата от държавния бюджет за издръжка на обучението. 
 Във връзка с обновяване на библиотечния фонд с актуална учебна литература да се гласува субсидия в размер на 2 500 лв за 
2018 г. за всеки факултет, като новогласуваната сума да се разходва при условие, че се приключи с остатъка от предишните 
години. 
 За нуждите на Научен център „Преславска книжовна школа“, каб. 313, К3 да бъде закупено офис-оборудване на цена до 2000 
лв. Разходът да е за сметка на ШУ. 
 Да бъдат приети следните решения във връзка с новия размер на минималната работна заплата от 01.01.2018 г.: 

- да бъдат увеличени с 50 лв. допълнителните възнаграждения за образователна и научна степен „доктор“ и със 100 лв. – 
за научна степен „доктор на науките“; 

- да бъдат увеличени с 50 лв. основните месечни трудови възнаграждения на техническия, административния и помощния 
персонал на ШУ; 

  Да бъдат направени следните промени във Вътрешните правила за работната заплата: 
точка 5 от раздел „Допълнителни трудови възнаграждения“ да се чете: 

„За образователна и научна степен „доктор” или научна степен “доктор на науките”, свързана с изпълняваната работа, се 
изплаща допълнително месечно възнаграждение в размер както следва: 

Преподаватели, назначени на първи срочен трудов договор с ОНС „доктор”: 100 лв.: 15 лв. плюс 85 лв. за стимулиране на 
научноизследователската и художествено-творческата дейност. 

Преподаватели, назначени на първи безсрочен трудов договор с ОНС „доктор”: 300 лв.: 15 лв. плюс 285 лв. за стимулиране 
на научноизследователската и художествено-творческата дейност; 



Преподаватели, назначени на първи безсрочен трудов договор с научна степен „доктор на науките” – 600 лв.: 50 лв. плюс 
550 лв. за стимулиране на научноизследователската и художествено-творческата дейност. 

Служители на безсрочен трудов договор с ОНС „доктор”: 100 лв.: 15 лв. плюс 85 лв. за стимулиране на 
научноизследователската и художествено-творческата дейност.“ 
 Да бъде увеличен с 50 лв. размерът на минималните и максималните основни месечни трудови възнаграждения на 

длъжностите от раздел А.II. „Основни възнаграждения на техническия, административния и др. персонал“ 
от текста на т. II.3 от раздел „Средства за работна заплата“  

„Допълнителни възнаграждения за по-висока лична квалификация – научна степен, свързана с изпълнение на пряката 
работа (за академичния състав)“ да отпадне уточнението в скобите. 
 Разкрива Център за дигитализация на информацията и документацията в структурата на ШУ. 
 

 

 
ПРОВЕДЕНИ ОДИТИ 2017 г. 

Период 
на одита  

Тема на одита Проверявани 
звена 

Резултати и препоръки Предприети действия 

18-21.04. 
2017г. 

Проверка на качеството пна 
дейността и управлението 
на университетските и 
факултетските учебни и 
научни центрове за периода 
2014-2017 г. 

14 центъра в 
съответствие с 
органиграмата на 
ШУ 

1. Да се продължи работата в научните и 
учебните центрове на университета и факултетите 
с цел развитие на научноизследователската дейност, 
внедряване на постиженията в учебния процес и 
издигане авторитета на Шуменския университет 
„Епископ Константин Преславски“ 

Срок: постоянен 
    Отговорник: УКК, ОСЗ 

2. Периодично сайта на всички центрове да се 
обновява с актуална информация за проведени и 
предстоящи мероприятия. 

Срок: постоянен 
Отговорник: УКК, ОСЗ 

3. Да бъде разработен стандарт за годишен план 
и годишен отчет на дейността на научните 
центрове, чрез които дейността на центровете да 
стане част от годишното планиране / отчитане на 
научноизследователската дейност на ОСЗ и 
Университета. 

Дейността на научните центрове продължава.  
 
 
 
 
 
 
 
Информацията за тяхната дейност се 
актуализира перманентно на сайта на ШУ и в 
страниците на ОСЗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                        
Срок: м. декември 2017 г. 

                                                           
Отговорник: УК по НИХТД  

4. Да се разгледат възможностите за разкриване 
на нови научни и учебни центрове в останалите 
основни структурни звена с цел създаване на научни 
контакти на национално и международно ниво и 
работа по съвместни изследователски проекти.  

Срок: постоянен 
Отговорник: ОСЗ 

 

 
 
 
Възможностите за разкриване на центрове са 
разгледани на ФС 
 
 
 

06-09.11.2017 
г. 

Одитиране на 
функционирането на 
системата за управление на 
качеството на 
образованието и 
академичния състав 

Всички ОСЗ и  1. В страниците на факултетите да бъде обособен 
раздел Обучение на докторанти. В него да бъде 
представена информация за обучението в 
акредитираните в съответния факултет 
докторски програми, като минималната 
информация включва общ учебен план и 
квалификационна характеристика, отговарящи 
на актуализирания Стандарт за обучение на 
докторанти в ШУ.   

Срок 31.01.2018 г. 
Отг.: ресорните зам.-декани  

2. Да се оптимизира и актуализира страницата на 
Университетско издателство „Епископ 
Константин Преславски” в сайта на ШУ. 

Срок: 31.01.2018 г.  
Отг.: Директора на УИ 

 
3. Да се разработят правила и процедура за 

унищожаване на документи с изтекъл срок на 
давност, съдържащи лични данни в 
студентските канцеларии. За тази цел, СК да се 
оборудват с подходяща техника. 

Срок: септември 2018 г. 
Отг.:Ректорско ръководство 

 
4. Да се подобрят условията за съхраняване на 

безсрочни документи в помещението за архив в 

 



К1,  като се осигури подходяща климатизация и 
подходящи шкафове. 

Срок: септември 2018 г. 
Отг.:Ректорско ръководство 

 
 

 


