
БЮЛЕТИН 

ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

2018 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. Институционална програма за действие по програма Еразъм+. актуализация РД-05-5 /26.01.2018 
2. Правилник за прием на студенти в ШУ след завършено висше образование за учебната 2018/2019 

година 
 

нов РД-05-5 /26.01.2018 

3. Критерии и правила за отпускане на финансови средства от Комисията по социално-битови въпроси 
към ШУ на преподаватели и служители 

актуализация РД-05-06 / 23.02.2018 

4. Правилник за структурата и организацията на процеса на обучение в ШУ „Епископ Константин 
Преславски“ 

актуализация РД-05-06 / 23.02.2018 

5. Правилник за организацията и управлението на научноизследователската и художественотворческата 
дейност на ШУ „Епископ Константин Преславски“ 

нов РД-05-06 / 23.02.2018 

6. Правилник за развитието на академичния състав в Шуменския университет актуализация РД-05-07 / 30.03.2018  
7. Правилник за организацията и дейността на Стопанския съвет в ШУ „Епископ Константин 

Преславски“. 
нов РД-05-07 / 30.03.2018  

8. Правила за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите и докторантите от ШУ 
„Епископ Константин Преславски“. 

нови РД-05-07 / 30.03.2018  

9. Стратегията за управление на риска в ШУ „Епископ Константин Преславски“. актуализация РД-05-08 / 26.04.2018  
10. Система за финансово управление и контрол на ШУ „Епископ Константин Преславски“ актуализация РД-05-08 / 26.04.2018  
11. Правилник за организацията и дейността на библиотеката при ШУ „Епископ Константин Преславски“ актуализация РД-05-08 / 26.04.2018  
12. Правилник за работата на библиотечния съвет при ШУ „Епископ Константин Преславски“ актуализация РД-05-08 / 26.04.2018  
13. Правила за обслужване на читателите и ползването на библиотечно-информационни ресурси в 

библиотеката на ШУ „Епископ Константин Преславски“. 
актуализация РД-05-08 / 26.04.2018  

14. Правилник на Центъра за дигитализация на информацията и документацията към Шуменския 
университет „Епископ Константин Преславски“ 

нов РД-05-09 / 18.05.2018  



15. Правилник за организацията и дейността на разширения ректорски съвет към Шуменския университет 
„Епископ Константин Преславски“. 

нов РД-05-09 / 18.05.2018  

16. Правилник за устройството и дейността на Центъра за проектна дейност актуализация РД-05-09 / 18.05.2018  
17. Стратегия за управление на риска за правата и свободите на физическите лица във връзка с 

обработването на лични данни и приложения към нея. 
нова РД-05-09 / 18.05.2018  

18. Правилник за устройството и дейността на ДИКПО. актуализация РД-05-10 / 29.06.2018  
19. Правилник за устройството и дейността на Центъра за проектна дейност актуализация РД-05-10 / 29.06.2018  
20. Стратегия за научноизследователска и художественотворческа дейност на Шуменския университет 

„Епископ Константин Преславски”.  
 

актуализация РД-05-11/20.07.2018 г. 

21. Правилник за устройството и дейността на Центъра за международно сътрудничество. 
 

актуализация РД-05-1/ 14.09.2018 г. 

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

актуализация РД-05-1/ 14.09.2018 г. 

23. Правилник за развитието на академичния състав в Шуменския университет “Епископ Константин 
Преславски“. 

актуализация РД-05-2/ 12.10.2018 г. 

24. Правилник за структурата и организацията на процеса на обучение в ШУ „Епископ Константин 
Преславски“ 

актуализация РД-05-2/ 12.10.2018 

 

СПЕЦИАЛНИ РЕШЕНИЯ НА АС ПО КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

2018г. 

РД-05-5 / 26.01.2018 г.  След проведено обсъждане на очертаващите се тенденции през 2018 г. АС приема бюджета на ШУ за 2018 г. и план-сметката 
за разходване на средствата, заложени в бюджета на Студентския съвет за финансовата 2018 г. 

 Приема за сведение положителната оценка на Контролния съвет за бюджет 2018. 
 Във връзка с организацията на процеса на обучение при Центъра за продължаващо образование в гр. Шумен утвърждава 

учебни планове за придобиване на професионална квалификация „Учител“ след завършено висше образование. 
 Утвърждава пакета със следните документи по проектната сесия на ШУ за 2018 година: Система за организация, провеждане, 

класиране и отчитане на проектите, участващи в конкурса за финансиране от средствата, целево отпуснати от държавния 
бюджет за научноизследователска и художественотворческа дейност на Шуменския университет за 2018 г., Договор за 
проекти за 2018 г., Единни критерии за 2018 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, Инструкция за изработване на годишен план за 
научноизследователската и художественотворческата дейност, Инструкция за изработване на годишен отчет за 
научноизследователската и художественотворческата дейност, График за провеждане на конкурс за финансиране на проекти 
със средства, отпуснати целево от държавния бюджет на ШУ през 2018 г. за НИХТД 

 Утвърждава разпределението на субсидията за НИХТД през 2018 г. 
 Във връзка с дейностите на Шуменския университет по програма ЕРАЗЪМ+ и условията за институционално участие на 

висшите училища актуализира Институционална програма за действие по програма Еразъм+. 
 Актуализира критерии за подбор за академичната 2018/2019 година на преподаватели от ШУ „Епископ Константин 

Преславски“ за участие в преподавателска мобилност с цел преподаване по програма Еразъм+. 
 Актуализира критерии за подбор за академичната 2018/2019 година на кандидатите от ШУ „Епископ Константин Преславски“ 

за участие в мобилност на преподавателския и непреподавателския състав с цел обучение по програма Еразъм+. 
 Утвърждава решенията на Централната комисия по кандидатстудентска дейност от заседанието, проведено на 24.01.2018 г. 

(Протокол № РД-07-02), както следва: 
- годишни такси за обучение в ОКС бакалавър, ОКС магистър и ОНС доктор 
- Правилник за прием на студенти в ШУ след завършено висше образование за учебната 2018/2019 година 
- декларации за липса на заболявания и говорно-комуникативни проблеми и за липса на диплома за друго висше 

образование, субсидирано от държавата, които да се включат в комплекта за записване на новоприетите студенти 
 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 ОКС 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. 

 Приема за сведение информация относно създадените и функциониращи в Шуменския университет три фонда: Фонд за 
специализирани публикации, Фонд за подпомагане лечението на преподаватели и служители, Фонд за подпомагане на 
студенти както следва: 

Фонд за специализирани публикации: 
налични средства към 01.01.2017 год. - 905,67 лв 
постъпили приходи през 2017 год. – 5966.23 лв 
извършени разходи през 2017 год. – 1709.70 лв 
наличност към 31.12.2017 г. – 5162.20 лв 

Фонд за подпомагане лечението на преподаватели и служители: 
налични средства към 01.01.2017 год. - 12030,73 лв 
постъпили приходи през 2017 год. – 10 000 лв от ШУ 
извършени разходи през 2017 год. – 20863,48 лв 
наличност към 31.12.2017 г. –1167,25 лв 

Фонд за подпомагане на студенти: 
налични средства към 01.01.2017 год. - 2285 лв 
постъпили приходи през 2017 год. – 10000 лв 
извършени разходи през 2017 год. – 9515 лв 



наличност към 31.12.2017 год. – 2770 лв 
 За 2018 г. от средства на ШУ да се финансират както следва: 

Фонд за подпомагане лечението на преподаватели и служители с 10 000 лв 
Фонд за подпомагане на студенти – 10 000 лв 

 
РД-05-06 / 23.02.2018 г.  Приема отчета за дейността на Университетската бибилотека за 2017 г. 

 Актуализира Критерии и правила за отпускане на финансови средства от Комисията по социално-битови въпроси към ШУ на 
преподаватели и служители. 
 Актуализира Правилника за структурата и организацията на процеса на обучение в ШУ „Епископ Константин Преславски“. 
  Приема Правилник за организацията и управлението на научноизследователската и художественотворческата дейност на ШУ 

„Епископ Константин Преславски“. 
4.1. Утвърждава състава на комисиите за разработване на материалите във връзка с процедури по САНК на ШУ и на професионално 
направление 1.3. Педагогика на обучението по … към ПФ, ФХН, ФМИ е ФПН на ШУ както следва: 
 Комисия за разработване на доклад-самооценка с приложен доказателствен материал за изпълнение на задължителните 

препоръки на НАОА от институционалната акредитация на Шуменския университет в рамките на тригодишния 
следакредитационен период въз основа на обща оценка 8,92 и петгодишен срок на акредитацията и доклад с приложен 
доказателствен материал по прилагането на вътрешната система за оценяване и поддържане на качеството на обучението 
и академичния състав в рамките на тригодишния следакредитационен период: 

1. доц. д-р Стефка Петкова-Калева (председател) – зам.-ректор по акредитацията, оценяване и поддържане на качеството 
на образованието и академичния състав и председател на университетската комисията по акредитация  

2. доц. д-р Екатерина Люцканова (член) – зам.-ректор за образователни политики, НИХТД, институционален координатор 
на програмата „Еразъм  

3. доц. д-р Константин Константинов (член) –  зам.-ректор по кандидатстудентска дейност, координация със студентските 
органи на управление, Директор на университетския Център за кариерно развитие 

4. гл. ас. д-р Цоньо Георгиев (член) - академичен секретар  
5. проф. д.ик.н. Андрей Андреев (член) – председател на университетската комисия по оценяване и поддържане на 

качеството на образованието и академичния състав 
6. доц. д-р Петинка Галчева (член) – председател на Методическия съвет на ШУ, Декан на Факултета по природни науки, 

член на УКК 
7. доц. д-р Тодор Тодоров (член) – зам.-декан по акредитацията и качеството на обучението на Факултета по хуманитарни 

науки 
8. доц. д-р Корнелия Тодорова (член) – зам.-декан по акредитацията и качеството на обучението на Факултета по 

математика и информатика 
9. доц. д-р Росица Михайлова (член) – зам.-декан по акредитацията на Педагогически факултет 
10. доц. д-р Огнян Фетфов (член) – зам.-декан по акредитацията и качеството на обучението на Факултета по технически 

науки, директор на Центъра за трансфер на технологии 
11. доц. д-р Росица Давидова-Маджарова (член) – зам.-декан по акредитацията и качеството на обучението на Факултета по 

природни науки 



12. доц. д-р Пенка Кожухарова (член) – директор на Центъра за докторанти, член на УКК от ДИКПО – Варна 
13. доц. д-р Милена Цанкова (член) – зам.-директор на Колеж-Добрич 
14. Мариана Паскова (член) – ръководител на Финансово-счетоводен отдел 
15. гл. ас. д-р инж. Тасин Тасинов (член) – директор на Център „Компютри и комуникационни мрежи” 
16. д-р Мариана Петева (член) – директор на Университетска библиотека „Епископ Константин Преславски“ 
17. инж. Илиана Николова (член) – директор на Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“ 
18. Наталия Найденова (член) – ръководител на отдел „Човешки ресурси” 
19. Стефка Александрова (член) - главен специалист (научно развитие на академичния състав), докторант 
20. г-н Николай Тончев (член) – председател на Българска стопанска камара – Шумен  
21. Мариела Великова (техническо лице) - главен координатор на Центъра по качество на образованието, докторант 
22. Валя Велева (техническо лице) – гл. координатор на Центъра за продължаващо образование на ШУ 
23. Нели Русева (техническо лице) – гл. координатор на Центъра за проектна дейност. 

  Комисия за разработване на доклад-самооценка с приложен доказателствен материал за изпълнение на задължителните 
препоръки на ПК по педагогически науки на  НАОА от програмна акредитация на ПН 1.3. Педагогика на обучението по… към ПФ, 
ФПН, ФХН и ФМИ на  Шуменския университет в рамките на четиригодишния следакредитационен период въз основа на обща 
оценка 9,09 и шестгодишен срок на акредитацията: 

1. доц. д-р Петинка Галчева (председател) – председател на Методическия съвет на ШУ, декан на Факултета по природни 
науки  

2. доц. д-р Янна Рускова (член) – зам.-декан по учебна дейност и образователни политики на Педагогическия факултет, 
член на комисията, разработила документацията по процедурата в ПФ 

3. доц. д-р Росица Давидова-Маджарова (член) – зам.-декан по акредитацията и качеството на Факултета по природни 
науки, председател на комисията, разработила документацията по процедурата във Факултета по природни науки 

4. доц. д-р Цветана Иванова (член) – ФХН, председател на комисията, разработила документацията по процедурата във 
ФХН 

5. доц. д.п.н. Наталия Павлова (член) – ФМИ, председател на комисията, разработила документацията по процедурата във 
ФМИ 

6. гл. ас. д-р Чавдар Стойчев (техническо лице) 
7. гл. ас. д-р Данаил Петров (техническо лице) 

 Утвърждава класираните проекти, кандидатствали за предоставената от държавния бюджет субсидия за 2018 година, за 
присъща НИХТД на Университета в основните структурни звена 
 Приема норматива/хорариума на преподавателите за уч. 2018/2019 г. както следва: 

-  Нормативът за учебната 2018/2019 г. на преподавателите, заемащи академичните длъжности асистент, главен асистент, 
доцент и професор, е 360 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 ръководни длъжности: 
ректор – 120 ч. АЗ + 100 ч.  ИАЗ 
зам.-ректор – 180 ч. АЗ + 100 ч.  ИАЗ 
академичен секретар – 180 ч. АЗ + 100 ч.  ИАЗ 



декан/директор на колеж или департамент – 290 ч. АЗ + 100 ч.  ИАЗ 
зам.-декан/зам.-директор на колеж или департамент – 310 ч. АЗ + 100 ч.  ИАЗ 
ръководител на катедра – 330 ч. АЗ + 100 ч.  ИАЗ. 

- Нормативът за учебната 2018/2019 г. на преподавателите, заемащи длъжностите преподавател и старши преподавател, е 
както следва:  
ако притежават ОНС „доктор“ - 360 ч. АЗ в упражнения и 50 ч. ИАЗ за приемно време 
 ако не притежават ОНС „доктор“ - 420 ч. АЗ в упражнения и 50 ч. ИАЗ за приемно време. 

- Нормативът на преподавателите на щат в ДИКПО се определя съгласно т. 1, 2 и 3, като 50% от аудиторната заетост се 
реализира в ОСЗ на ШУ и останалите 50% от аудиторната заетост се реализира чрез квалификационна дейност в ДИКПО.  

Нормативът на преподавателите, допълващи щатния числен състав на ДИКПО в съответствие със ЗВО, се формира съгласно т. 
6.1.1., 6.1.2. и 6.1.3. 

- За учебната 2018/2019 г. се определя горна граница за заплащане на наднормените часове – 100 часа в упражнения. 
- Премахва часовете за индивидуална работа със студенти (ИРС) във всички учебни планове на специалностите в ОКС 

„Професионален бакалавър“ и ОКС „Бакалавър“ и на магистърските програми в ОКС „Магистър“, по които ще се обучават 
студентите, приети през 2018/2019 и следващите учебни години, с изключение на учебните дисциплини Рисуване, 
Живопис, Графика и Скулптура в учебните планове на специалност Педагогика на обучението по изобразително изкуство, 
тъй като часовете за ИРС по тези дисциплини се залагат в разписите. 

 Във връзка с постъпило заявление (РД-08-817/13.09.2017) от Олга Дечановна Ким за признаване на висше образование, 
придобито в чуждестранно висше училище, с цел продължаване на обучението си в ШУ и в съответствие с чл. 7, ал. 1 от 
Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в 
чуждестранни висши училища и раздел IV от Правилника на Шуменския университет за признаване на висше образование в 
чуждестранни висши училища утвърждава решението на Комисията по образователни политики, че придобитата от Олга Ким 
специалност Мениджмънт отговаря на изискванията за придобиване на висше образование, специалност Мениджмънт, ОКС 
Бакалавър, професионално направление 3.7. Администрация и управление. 
 Утвърждава решенията на Централната комисия по кандидатстудентска дейност от заседанието, проведено на 21.02.2018 г. 
(Протокол № РД-07-03),  
 Приема бюджета на основните структурни звена (факултетите) на ШУ „Епископ Константин Преславски“ за 2018 г. въз 

основа на Методиката за определяне на приноса на основните структурни звена за осъществяване на обучението по всяко 
професионално направление в съответствие с изискванията на чл. 90, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от Закона за висшето образование. 
 Разрешава сключването на договор с Киевския национален икономически университет „Вадим Хетман“ (Украйна). 
 

РД-05-07 / 30.03.2018 г.  . Приема план-графика за провеждане на тематичен университетски одит на Системата за управление на качеството в 
Шуменския университет за периода 16.04.2018 г. - 20.04.2018 г. и съпътстващата го документация. 
 Приема отчета за дейността на Центъра за кариерно развитие към Шуменския университет за 2017 година.  
 Приема план за дейностите по кариерното ориентиране и развитие на студентите и докторантите в ШУ “Епископ Константин 

Преславски“. 



 Утвърждава следната актуализация в Правилника за развитието на академичния състав в Шуменския университет: отпада 
изискването в чл. 67 участниците в конкурси за заемане на академичните длъжности „доцент“ и „професор“ да представят 
свидетелство за съдимост при кандидатстване. 
  Утвърждава Правилник за организацията и дейността на Стопанския съвет в ШУ „Епископ Константин Преславски“. 
 Утвърждава Правила за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите и докторантите от ШУ „Епископ 

Константин Преславски“. 
  Актуализира Правилника за структурата и организацията на процеса на обучение в ШУ „Епископ Константин Преславски“ 
 Приема годишния отчет на НИХТД за 2017 г. със съпътстващите го приложения (прилага се към Протокола). 
  Приема годишния план на НИХТД за 2018 година (прилага се към Протокола). 
 Утвърждава решенията на Централната комисия по кандидатстудентска дейност от заседанието, проведено на 12.03.2018 г. 

(Протокол № РД-07-04), както следва: 
 Актуализира план-приема в Шуменския университет за учебната 2018/2019 г. (прилага се към Протокола) 

 Приема годишния финансов отчет за дейността на Шуменския университет за 2017 година. 
 

РД-05-08 / 26.04.2018 г.   Утвърждава учебен план за придобиване на професионална квалификация „учител“ след завършено висше образование за курс 
№ 1701 към Центъра за продължаващо образование – гр. Шумен. 
 Утвърждава семестриална такса за обучение за придобиване на педагогическа правоспособност след завършено висше 

образование в Центъра за продължаващо образование – гр. Шумен, идентична за същата дейност в ДИКПО-Варна, в размер на 
412.50 лв. 
 Утвърждава решенията на Централната комисия по кандидатстудентска дейност от заседанието, проведено на 23.04.2018 г. 

(Протокол № РД-07-05), както следва: 
- нова специалност Икономика и математика за учебната 2018/2019 г. от професионално направление 1.3. Педагогика на 

обучението по … 
- актуализирано разпределение на бройките за план-приема в Шуменския университет за учебната 2018/2019 г. в 

професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … 
 Във връзка с извършения одит от Сметна палата и отправените препоръки и в съответствие с чл. 12, ал. 3 от Закона за финансово 

управление и контрол актуализира Стратегията за управление на риска в ШУ „Епископ Константин Преславски“. 
 Във връзка с извършения одит от Сметна палата и отправените препоръки за премахване на регламентираните ограничения от 

обхвата на предварителния контрол за законосъобразност актуализира Системата за финансово управление и контрол на ШУ 
„Епископ Константин Преславски“. 
 Актуализира Правилника за организацията и дейността на библиотеката при ШУ „Епископ Константин Преславски“. 
 Актуализира Правилника за работата на библиотечния съвет при ШУ „Епископ Константин Преславски“. 
 Актуализира Правила за обслужване на читателите и ползването на библиотечно-информационни ресурски в библиотеката на 

ШУ „Епископ Константин Преславски“. 
РД-05-09 / 18.05.2018 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 – учебни практики и стажове. 



 Утвърждава доклад самооценка и приложения към него за програмна акредитация на професионално направление 4.2. 
Химически науки по бакалавърска специалност „Медицинска химия” и магистърски програми „Органична химия”, „Екологична 
химия”, „Екологични биотехнологии и контрол на храни” и „Химични аспекти в растителната защита” – редовна и задочна форма 
на обучение, от област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика към Факултета по природни науки на 
ШУ „Епископ К.Преславски”, както и доклад за изпълнение на препоръките на ПКПНМИ на НАОА. 
 Утвърждава доклад самооценка и приложения към него за програмна акредитация на ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър” в 

професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, област на висше образование 3. Социални, 
стопански и правни науки към Факултета по хуманитарни науки на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” 
по бакалавърски програми ”Журналистика”, „Журналистика и реклама” и „Връзки с обществеността” и магистърски програми „ПР 
в публичната администрация” и „Фотография и реклама”– редовна и задочна форма на обучение, както и доклад за изпълнение на 
препоръките на ПКССПН на НАОА. 
 Утвърждава доклад с приложен доказателствен материал за изпълнение на препоръките, посочени в решението на 

Акредитационния съвет на НАОА за институционална акредитация на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” 
в рамките на тригодишния следакредитационен период.  
 Утвърждава доклад с приложен доказателствен материал по прилагане на вътрешната система за оценяване и поддържане на 

качеството на обучението и академичния състав в рамките на тригодишния акредитационен период. 
 Утвърждава доклад-самооценка с приложен доказателствен материал към него за изпълнение на препоръките, посочени в 

решението на Постоянната комисия по природни науки, математика и информатика при програмната акредитация на 
професионално направление 4.3. Биологически науки към Факултета по природни науки на Шуменския университет за срок от 6 
години въз основа на обща оценка 9,15. 
 Утвърждава Стратегия за управление на риска за правата и свободите на физическите лица във връзка с обработването на лични 

данни и приложения към нея. 
 Утвърждава Правилник на Центъра за дигитализация на информацията и документацията към Шуменския университет 

„Епископ Константин Преславски“ 
 Утвърждава Правилник за организацията и дейността на разширения ректорски съвет към Шуменския университет „Епископ 

Константин Преславски“. 
 Актуализира Правилника за устройството и дейността на Центъра за проектна дейност. 
  

 РД-05-10 / 29.06.2018   Утвърждава доклад самооценка и приложения с доказателствен материал за акредитация на ПН 1.2. Педагогика, ОКС 
„професионален бакалавър“, ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“, редовно и задочно обучение от област на висше образование 1. 
Педагогически науки към Педагогически факултет на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ 
 Утвърждава доклад за изпълнение на задължителните препоръки на Постоянната комисия по педагогически науки към НАОА 

във връзка с програмната акредитация на професионалното направление. 
 Актуализира Правилника за устройството и дейността на ДИКПО. 
 Актуализира Правилника за устройството и дейността на Центъра за проектна дейност.  
 Във връзка с организацията на процеса на обучение в Центъра за продължаващо образование в гр. Шумен приема тематичен 

план за квалификационни курсове за педагогически специалисти (с аудиторна заетост 16 академични часа) за учебната 2018/2019 
година (прилага се към Протокола). 



 При участие с доклад на учители и други педагогически специалисти в научни конференции, организирани от Шуменския 
университет, на участниците да се издава Сертификат за участие в научна конференция. За издаване на Удостоверение по т. 5.1.4., 
чрез което ще се присъжда 1 квалификационен кредит на педагогически специалисти за участие с доклад в научен форум, 
организиран от Шуменския университет, заявителят да не заплаща такса. 
 Утвърждава тарифи за изплащане на наднормени часове и хонорари на преподаватели, валидни за учебната 2018/2019 година, 

както следва: 
№ научно звание цена за академичен час /лв./ 
1. ПРОФЕСОР 5,50 
2. ДОЦЕНТ 5,30 
3. ГЛ.АСИСТЕНТ/СТ.ПРЕПОДАВАТЕЛ Д-Р 4,95 
4. АСИСТЕНТ Д-Р/ПРЕПОДАВАТЕЛ Д-Р /СТАРШИ ПРЕПОДАВАТЕЛ 4,75 
5. АСИСТЕНТ/ПРЕПОДАВАТЕЛ 4, 40 
 ДРУГИ  
1. ДЕМОНСТРАТОР 3,85 
2. МОДЕЛ 

- ГЛАВА,ОБЛЕЧЕНА ФИГУРА 
- ГОЛО ТЯЛО 

 
2,20 
3,30 

3. КОРЕПЕТИТОР 3,00 
 Забележка:  1 час лекция се равнява на 2 академични часа съгласно чл. 

40 от ЗВО 
 

 

 Във връзка с решение на ФС на Факултета по технически науки за изграждане и инсталиране на кабинет „Интерактивна 
система за обучение на бакалаври, магистри и докторанти“ и в съответствие със сключен договор между Шуменския 
университет и Акомет АД за дарение да се уважи волята на дарителя и средствата в размер на 18 000 лв. да се използват за 
изграждане и инсталиране на кабинета. 

 
 РД-05-11/20.07.2018 г.  Утвърждава доклади самооценка и приложения към тях за програмна акредитация на докторски програми Административна 

сигурност, Организационна сигурност и Корпоративна сигурност от ПН 9.1. Национална сигурност, област на висше образование 
9. Сигурност и отбрана към Факултета по технически науки на ШУ „Епископ Константин Преславски”. 
 Утвърждава доклади за изпълнение на задължителните препоръки на НАОА от предходната акредитация на докторски 

програми Административна сигурност, Организационна сигурност и Корпоративна сигурност в Шуменския университет „Епископ 
Константин Преславски”. 
  Утвърждава доклад с приложен доказателствен материал за изпълнение на задължителните препоръки, посочени в решението 

на Постоянната комисия по хуманитарни науки и изкуства на НАОА за програмна акредитация на ПН 2.2. История и археология, 
област на висше образование 2. Хуманитарни науки към Факултета по хуманитарни науки към Шуменския университет „Епископ 
Константин Преславски” в рамките на тригодишния следакредитационен период въз основа на обща оценка 7,72. 
 Утвърждава доклад с приложен доказателствен материал за изпълнение на задължителните препоръки, посочени в решението 

на Постоянната комисия по педагогически науки на НАОА за програмна акредитация на ПН 1.3. Педагогика на обучението по… 



в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” в рамките на четиригодишния следакредитационен период въз 
основа на обща оценка 9.09. 
 Утвърждава доклад с приложен доказателствен материал за изпълнение на задължителните препоръки, посочени в решението 

на Постоянната комисия по природни науки, математика и информатика на НАОА за програмна акредитация на ПН 4.5. 
Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика към Факултета по математика и 
информатика в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” в рамките на четиригодишния следакредитационен 
период въз основа на обща оценка 9.08. 
 Утвърждава Междинния отчет на проектите, финансирани със средства, отпуснати целево на ШУ за НИХТД за 2018 г., заедно 

с приложенията към него. Утвърждава Междинния отчет на проектите, финансирани със средства, отпуснати целево на ШУ за 
НИХТД за 2018 г., заедно с приложенията към него. 
 Актуализира Стратегия за научноизследователска и художественотворческа дейност на Шуменския университет.  
 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 20.07.2018 г. – 9 001.30 лв. 
- подадено за разглеждане едно искане за подкрепа на  публикации в издания с импакт фактор (IF) и импакт ранг (SJR) през 

първото шестмесечие на 2018 г. към Фонда, като е отпусната максималната сума от 600 лв. 
 Актуализира решение на АС (Протокол № 2/31.10.2003 г.) относно разходите по процедурите за придобиване на ОНС доктор 

за докторанти, обучавани в държавна поръчка, както следва: 
- Незащитилите дисертационния си труд в рамките до една година след отчисляване докторанти (или процедурата да е поне 

в етап на изготвяне на рецензии и становища от определените за това членове на научни журита) губят правото си на финансови 
средства от ШУ за организацията и провеждането на процедурата по защита на дисертация (отпечатване на автореферати, хонорари 
на членовете на научното жури и други).  

- Незащитилите дисертационния си труд в рамките до две години след отчисляване докторанти на трудов договор в ШУ 
(или процедурата да е поне в етап на изготвяне на рецензии и становища от определените за това членове на научни журита) губят 
правото си на финансови средства от ШУ за организацията и провеждането на процедурата по защита на дисертация (отпечатване 
на автореферати, хонорари на членовете на научното жури и други).  
 Актуализира решение на АС (Протокол № 5/27.01.2012 г.) относно такси за обучение в ОНС доктор както следва: 

- Асистентите, преподавателите и ст. преподавателите на трудов договор в ШУ не заплащат такси за обучение в 
докторски програми в самостоятелна форма на обучение. 
 Утвърждава Правила за определяне и изплащане на възнаграждения на преподавателите и други свързани разходи по платени 

форми на обучение, заедно с приложенията към тях. 
 Актуализира квалификационна характеристика на специалност „Бизнес математика“, професионално направление 4.5. 

Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика. 
 Утвърждава Учебен план за квалификационната дейност на ДИКПО-Варна за учебната 2018/2019 година. 
 Приема план на заседанията на Академическия съвет през зимния семестър на учебната 2018/2019 г.  
 Утвърждава състав на комисия, която да актуализира Правилника за развитие на академичния състав на ШУ въз основа на 

промените в ЗРАСРБ и ППЗРАСРБ: ректор, ръководителите на ОСЗ, Диана Колева – юрисконсулт и Стефка Александрова – гл. 
спец. НРАС. Правилникът да е готов до 05.10.2018 г.  



 
 РД-05-01/ 14.09.2018 г.   Утвърждава Инструкция за мерките за безопасност и правила за провеждане на обучение в лаборатория „Интерактивна система 

за сигурност“, D 5. 
 . Утвърждава актуализация на Правилника за устройството и дейността на Центъра за международно сътрудничество. 
 Утвърждава актуализация на Правилника за признаване на висше образование и завършени периоди на обучение в 

чуждестранни висши училища. 
 Утвърждава доклад самооценка и приложения към него за програмна акредитация на  професионално направление 4.4. Науки 

за земята, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“, 
редовна и задочна форма на обучение към Факултета по природни науки на ШУ „Епископ Константин Преславски”. 
  Утвърждава доклад за изпълнение на задължителните препоръки на НАОА от предходната акредитация на професионално 

направление 4.4. Науки за земята, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика в Шуменския 
университет „Епископ Константин Преславски”. 
 Приема за сведение информация относно кандидатстудетския прием към 14.09.2018 г. 
 Да се утвърдят следните промени във Вътрешните правила за работната заплата: 

в раздел Б.I. „Увеличения на основните възнаграждения за ръководни длъжности“ да се включи длъжност "директор на Центъра 
за международно сътрудничество" с възнаграждение, равно на възнаграждението за зам.-декан. 
 Актуализира квалификационните характеристики на: 

специалност „Педагогика на обучението по география и биология”, ОКС „Бакалавър” 
 специалност „География и биология”, ОКС „Бакалавър” 
 магистърска програма „География и интерактивно образование. 
 Признаване на завършен период на обучение в чуждестранни висши училища на 4 студенти.  

 РД-05-2/ 12.10.2018 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 учебната 2017-2018 г. 
  Приема Работна програма за управление на качеството на образованието /осигуряване, оценяване и подобряване на качеството 

на образованието/ за учебната 2018-2019 г. 
 Приема за сведение информация относно кандидатстудетския прием към 12.10.2018 г. 
 Утвърждава учебен план за придобиване на професионална квалификация „учител“ след завършено висше образование за курс 

№ 1801 към Центъра за продължаващо образование – гр. Шумен. 
 Признава на 2 обучаеми период на обучение в чуждестранно висше училище 
 Актуализира Правилника за развитието на академичния състав в Шуменския университет “Епископ Константин Преславски“. 
 Актуализира Правилника за структурата и организацията на процеса на обучение в Шуменския университет  
 “Епископ Константин Преславски“. 
 Да се извърши абонамент за български и чужди периодични издания на хартиен носител, както и за електронни бази данни през 

2019 г. на приблизителна обща стойност 28 945.30 лв. с ДДС.  В сумата са включени и абонаментите за български периодични 
издания на филиалните библиотеки в Добрич и Варна. 
 Въвежда такса за възстановяване на права и удължаване на срока на обучение в размер на 50 лв. за курсисти, които са 

прекъснали своята допълнителна професионална квалификация и желаят да  продължат обучението си. 
 Актуализира учебния план за допълнителна професионална квалификация „Учител по чужд  език V – VII клас“. 



  Стартира курс за придобиване на допълнителна професионална квалификация „Учител“, „Учител по английски език  I – IV 
клас“ и „Учител по английски език V – VII клас“. 
 Въвежда курс за следдипломно обучение за придобиване на допълнителна професионална квалификация  „Учител по 

психология“.  
 Въвежда такса от 20 лв за явяване на входящ тест по чужд език. 

 
 РД-05-3/16.11.2018 г.   Приема отчета на Комисията по оценяване и поддържане на качеството на обучението и академическия състав за изпълнение 

на графика за учебната 2017 г. – 2018 г. 
  Утвърждава План за вътрешен одит на Системата за наблюдаване, поддържане и управление на качеството на образованието 

и академичния състав и съпътстващата го документация. 
  Утвърждава План-график за провеждане на университетски одит на Системата за управление на качеството в Шуменския 

университет в периода 26.11.2018 г. – 30.11.2018 г. 
  Утвърждава Правилник за устройството и дейността на Центъра за кандидатстудентска дейност в Шуменския университет. 
 Утвърждава доклад за изпълнение на препоръките на Постоянната комисия по хуманитарни науки и изкуства на НАОА за 

четиригодишен период след програмна акредитация на професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 
2. Хуманитарни науки, ОКС бакалавър и ОКС магистър към Факултета по хуманитарни науки на Шуменския университет 
„Епископ Константин Преславски” въз основа на обща оценка от акредитацията 9.02. 
 Утвърждава документация от доказателствен материал, съобразно спецификата и реда на препоръките на Постоянната комисия 

по хуманитарни науки и изкуства на НАОА за четиригодишен период след програмна акредитация на професионално направление 
2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки, ОКС бакалавър и ОКС магистър, с рецензент доц. д-р Тодор 
Тодоров. 
 Утвърждава документация за изпълнение на препоръките на Постоянната комисия по природни науки, математика и 

информатика на НАОА за четиригодишен период след програмна акредитация на професионално направление 4.6. Информатика 
и компютърни науки, област на висше образование 4. Природни науки, ОКС професионален бакалавър към Колеж – Добрич, ОКС 
бакалавър и ОКС магистър към Факултета по математика и информатика на Шуменския университет „Епископ Константин 
Преславски” въз основа на обща оценка от акредитацията 9.03.  
 Утвърждава документация от доказателствен материал, съобразно спецификата и реда на препоръките Постоянната комисия 

по природни науки, математика и информатика на НАОА за четиригодишен период след програмна акредитация на професионално 
направление 4.6. Информатика и компютърни науки, област на висше образование 4. Природни науки, ОКС професионален 
бакалавър към Колеж – Добрич, ОКС бакалавър и ОКС магистър, с рецензент доц. д-р Корнелия Тодорова. 
Приема отчета на кандидатстудентската дейност в Шуменския университет за 2018 г.  
  Утвърждава Правилник за прием на студенти след завършено средно образование в Шуменския университет за учебната 

2019/2020 г. 
 Утвърждава нова специалност „Педагогика на обучението по природни науки“ от ПН 1.3. Педагогика на обучението по за 

учебната 2019/2020 г. 
 Преименува специалността „Математика и информатика“ в „Информационни технологии, информатика и математика“, 

считано от учебната 2019/2020 г. 



 Приема отчета за дейността на Университетското издателство през 2018 г., придружен със справка за книгите, издадени през 
2018 г.   
 Да се утвърдят следните промени във Вътрешните правила за работната заплата, считано от 01.01.2019 г.: 
 8.1.1.1. 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: 
 5.1. Преподаватели, назначени на първи трудов договор с ОНС „доктор”: 350 лв.: 15 лв. плюс 335 лв. за стимулиране на 

научноизследователската и художествено-творческата дейност; 
 5.2. Преподаватели, назначени на първи трудов договор с научна степен „доктор на науките” – 700 лв.: 50 лв. плюс 650 лв. за 

стимулиране на научноизследователската и художествено-творческата дейност. 
 5.3. Служители, назначени на първи трудов договор с ОНС „доктор”: 150 лв.: 15 лв. плюс 85 лв. за стимулиране на 

научноизследователската и художествено-творческата дейност“. 
 8.1.1.2. 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“. 
  Гласували: 24                  За: 24 
 8.1.2. През м. ноември 2018 г. да се изплатят хонорари за наднормени часове до 100 часа за учебната 2017/2018 г., съгласно 

решение на АС (протокол РД-05-03/17.11.2017 г.) и КТД. Университетът осигурява 100% от сумата.   
 8.1.3. През м. декември 2018 г. да се изплатят възнаграждения за допълнително материално стимулиране на работещите в ШУ 

в размер до 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 главния счетоводител до 05.12.2018 г. 
  

  



ПРОВЕДЕНИ ОДИТИ 2016 г. 

Период на 
одита  

Тема на одита Проверявани 
звена 

Резултати и препоръки Предприети действия 

16.04. – 
20.04.2018 г. 

Учебни 
практики и 
стажове в 

Шуменския 
университет 

ФХН, ФПН, 
ПФ, ФТН, 

ФМИ, Колеж-
Добрич 

Въз основа на докладите на одиторските 
комисии (7 на брой) могат да се обобщят следните 
резултати и констатации: 

 
1. Налице е добре организирана система за 

практическо обучение в различните ОКС в 
специалностите и магистърските програми от 
акредитираните професионални направления във 
всички основни структурни звена. 

2. Формите на практическо обучение и 
относителният им дял в действащите образователни 
програми на основните структурни звена са осигрени 
с възможности за обучение в университетска и реална 
работна среда.   

3. Във всички звена е осигурен 
необходимия преподавателски състав за подготовката, 
провеждането и отчитането на учебни практики и 
стажове. 

4. Учебната документация, която е свързана 
с практическото обучение на студентите, е актуална. 
Комплекта за студента по съответните специалности и 
по съответните дисциплини, свързани с практическото 
обучение, е актуален и е достъпен от сайта. 

5. В комплекта на студента по практически 
дисциплини е видно, че критериите за оценяване на 
практиките са подробно и конкретно разписани. 
Подробно са формулирани критериите за оценяване 
знанията, уменията и компетентностите на студентите 
за оформяне на изпитна оценка. 

6. Налице са договори с външни 
институции и фирми за провеждане на практическо 
обучение и стажове. 

От Методическия съвет на ШУ е 
разработена Анкетна карта за проучване на 
мнението на учителите-наставници за 
проведената стажантска практика. 
Аналогична анкета е разработена и 
утвърдена от УКК за проучване на мнението 
на други потребители на кадри.  

Проведени са първите анкетни 
проучвания във връзка с прилагането на 
новия методически стандарт при отчитане на 
мнението на потребителите на кадри във 
връзка с провеждане на стажантската 
практика на студентите-педагози. 
Резултатите от анкетирането бяха 
докладвани на кръглата маса на тема: 
„Практическото обучение в ШУ – аспекти, 
форми, проблеми, добри практики”, 
проведена на 17.12.2018 г.  
 

 
 
 



7. Утвърдени са добри практики за 
проучване мнението на студентите и потребителите на 
кадри при провеждане на практики и стажове. 

 

В УКК няма доклади за регистрирани 
несъответствия, вследствие на проведения одит.   

Утвърдени са следните общи ПРЕПОРЪКИ: 
 
- Да се продължи работата в основните 

структурни звена на университета с цел развитие и 
внедряване на оптимални форми на учебни 
практики и стажове и издигане авторитета на 
Шуменския университет „Епископ Константин 
Преславски“ 

Срок: постоянен 
Отговорник: УКК, ОСЗ 

- Периодично сайтът на всички основни 
структурни звена да се обновява с актуална 
информация за предстоящи и проведени практики 
и стажове. Да се популяризират добрите практики. 

Срок: постоянен 
Отговорник: УКК, ОСЗ 

Срок: постоянен 
Отговорник: ОСЗ 

 3.Методическият съвет да разработи 
образец на анкета за проучване мнението на 
потребителите на кадри във връзка с провеждането 
на педагогически и стажантски практики. 

Срок: м.юли 
Отговорник: Председател на МС 

 4.При отчитане качеството на учебните 
практики и стажовете в реална работна среда 
задължително да се проучва мнението на 
работодателите. 

Срок: постоянен 

 
 

 



 


