
БЮЛЕТИН 

ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

2019 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 и през 2019 г. 

 

актуализирана РД-05-05 / 25.01.2019 г.  

2. Инструкция за разработване на годишен отчет за НИХТД през 2019 г. актуализирана РД-05-05 / 25.01.2019 г.  

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

учебната 2019/2020 г 

нов РД-05-05 / 25.01.2019 г.  

4. Система за финансово управление и контрол. актуализация РД-05-05 / 25.01.2019 г.  

5. Наръчника по качество на образованието. 

 

актуализация РД-05-05 / 25.01.2019 г.  

6. Система за финансово управление и контрол във връзка с промени в Закона за финансово управление и 

контрол в публичния сектор, обнародвани в ДВ бр. 13 от 12.02.2019 г. 

 

актуализация РД-05-06 / 22.02.2019 г.  

7. Правилник за прием на студенти в Шуменския университет след завършено средно образование за 

учебната 2019/2020 година 

 

актуализация РД-05-07 / 29.03.2019 г.  

8. Стратегия за развитие на научноизследователската и художественотворческата дейност на Шуменския 

университет „Епископ Константин Преславски“ 2019-2020 

актуализация РД-05-07 / 29.03.2019 г.  

9. Правилник за развититето на академичния състав в Шуменския университет.  

 

актуализация РД-05-08 / 19.04.2019 г.  

10. Институционалната програма за действие по програма Еразъм+ на Шуменския университет. 

 

актуализация РД-05-08 / 19.04.2019 г.  

11. Критерии за подбор на преподавателите от Шуменския университет за участие в преподаватетелска 

мобилност с цел преподаване по програма Еразъм+ за академичната 2019/2020 г. 

актуализация РД-05-08 / 19.04.2019 г.  

12. Критерии за подбор на кандидатите от Шуменския университет за участие в мобилност на 

преподавателския и непреподавателския състав с цел обучение по програма Еразъм + за академичната 

актуализация РД-05-08 / 19.04.2019 г.  



2019/2020 г. (Приложение 3 от Институционалната програма за действие по програма Еразъм+ на 

Шуменския университет). 

 

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

Константин Преславски“. 

актуализация РД-05-08 / 19.04.2019 г.  

14. Правилник за признаване на висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни 

висши училища.  

 

актуализация РД-05-08 / 19.04.2019 г.  

15. Правила за работа на Комисията по социално-битови въпроси на учащите в Шуменския университет 

„Епископ Константин Преславски“. 

актуализация РД-05-08 / 19.04.2019 г.  

16. Процедура за проверка на документи, подадени за отпускане на стипендии. 

 

актуализация РД-05-08 / 19.04.2019 г.  

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

Шуменския университет. 

нов РД-05-11 / 31.05.2019 г.  

18. Вътрешни правила при управление на имоти и вещи – държавна собственост. нови РД-05-11 / 31.05.2019 г.  

19. Правилника за развитието на академичния състав в Шуменския университет актуализация РД-05-11 / 31.05.2019 г.  

20. Процедура за документиране, отчитане и плащане на граждански договори нова РД-05-11 / 31.05.2019 г.  

21. Процедура за разкриване на ново професионално направление/нова специалност от регулирана професия, 

нова магистърска програма и нова докторска програма 

актуализация РД-05-11 / 31.05.2019 г.  

22. Инструкция за оформяне на учебни програми за докторанти актуализация РД-05-11 / 31.05.2019 г.  

23. Типова квалификационна характеристика - докторски програми актуализация РД-05-11 / 31.05.2019 г.  

24. Инструкция за оформяне на квалификационна характеристика актуализация РД-05-11 / 31.05.2019 г.  

25. Инструкция за разработване, коригиране и утвърждаване на учебни планове актуализация РД-05-11 / 31.05.2019 г.  

26. Инструкция за изработване на разписи на учебните занятия актуализация РД-05-11 / 31.05.2019 г.  

27. Инструкция за определяне хорариума при формиране на учебни потоци, курсове и групи актуализация РД-05-11 / 31.05.2019 г.  

28. Инструкция за признаване и трансфер на кредити от други висши училища или специалности актуализация РД-05-11 / 31.05.2019 г.  

29. Инструкция за оформяне на правила за провеждане на държавни изпити актуализация РД-05-11 / 31.05.2019 г.  

30. Правилника за устройството и дейността на ДИКПО актуализация РД-05-11 / 31.05.2019 г.  

31. Инструкция за изработване на индивидуален план за обучение на студенти. актуализация РД-05-11 / 31.05.2019 г.  

32. Инструкция за оформяне на учебни програми. актуализация РД-05-12 / 28.06.2019 г.  

33. Инструкция за изпработване на план за развитие на специалността. актуализация РД-05-12 / 28.06.2019 г.  

34. Инструкция за оформяне на указания за разработване на курсови работи. актуализация РД-05-12 / 28.06.2019 г.  

35. Процедура за разработване и актуализиране на учебна документация. актуализация РД-05-12 / 28.06.2019 г.  

36. Инструкция за прилагане на системата за натрупване и трансфер на кредити отменена РД-05-12 / 28.06.2019 г.  

37. Инструкция за оформяне на правила за провеждане на писмен/устен семестриален изпит отменена РД-05-12 / 28.06.2019 г.  

38. Типова квалификационна характеристика за докторска програма. актуализация РД-05-13/ 19.07.2019 г.  

39.  Процедура по администрирането на процеса на обучение на докторанти. нова  РД-05-13/ 19.07.2019 г.  

40. Системата за наблюдение, оценяване, поддържане и управление на качеството на обучението и на актуализация РД-05-01/27.09.2019 



академичния състав на ШУ. 

41. Стратегия за интернационализация на Шуменския университет нова РД-05-01/27.09.2019 

42. Стратегия за развитие на академичния състав на Шуменския университет (2019-2025) нова РД-05-02/27.10.2019 

43. Правила за реда и начина на отчитане и контрол на изплащане командировъчни пари по Наредбата за 

дългосрочните командировки в чужбина. 
нови РД-05-02/27.10.2019 

44. Правилник за устройството и дейността на Университетската комисия по акредитация актуализация РД-05-03/29.11.2019 

45. Система за наблюдение, оценяване, поддържане и управление на качеството на обучението и на 

академичния състав 
актуализация РД-05-03/29.11.2019 

46. Правилник на Университетската комисия по качество актуализация РД-05-03/29.11.2019 

47. Правилник за дейността на Комисията по научноизследвателска и художественотворческа дейност актуализация РД-05-03/29.11.2019 

48. Правилник за атестиране на административния и техническия персонал в ШУ актуализация РД-05-03/29.11.2019 

49. Правилник на Методическия съвет на ШУ актуализация РД-05-03/29.11.2019 

50. Правилник на Комисията по учебната дейност и образователни политики актуализация РД-05-03/29.11.2019 

51. Правилник на Центъра за електронно обучение към ШУ актуализация РД-05-03/29.11.2019 

52. Правилник на Центъра за кариерно развитие към ШУ актуализация РД-05-03/29.11.2019 

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

завършено средно образование за учебната 2020/2021 година 
нов РД-05-04/20.12.2019 

54. Вътрешни правила за защита при упражняване на правото на труд и осигуряване на равни възможности 

на пазара на труда и защита от дискриминация при упражняване правото на образование и обучение. 

 

нови РД-05-04/20.12.2019 

 

СПЕЦИАЛНИ РЕШЕНИЯ НА АС ПО КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

2019г. 

 

РД-05-5/ 25.01.2019 г. 

 

•  Приема за сведение положителната оценка на Контролния съвет за бюджет 2019. 

•  След проведено обсъждане на очертаващите се тенденции през 2019 г. и въз основа на Закона за държавния бюджет на 

Република България за 2019 г., Постановление № 344 на Министерски съвет от 21.12.2018 г. за изпълнение на държавния бюджет 

на Република България за 2019 г. и указанията ДР № 1/11.01.2019 г. на Министерство на финансите АС приема бюджета на ШУ за 

2019 г. както следва: 

- макет за месечно разпределение на бюджета на Шуменския университет за 2019 г. (Приложение №1) 

- проект на бюджет на Шуменския университет – агрегирани данни (Приложение №2) 

- проект на бюджет на Шуменския университет за 2019 г. в сравнителна таблица (Приложение №3) 

- план-сметката за разходване на средствата, заложени в бюджета на Студентския съвет за финансовата 2019 г. 

• 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 26-30 ноември 2018 г. 

• Утвърждава решенията на Комисията по научноизследователската и художественотворческа дейност от заседание, проведено 

на 21.01.2019 г. (Протокол № 3), както следва: 

- Утвърждава разпределението на държавната субсидия за научноизследователска и художественотворческа дейност за 

2019 г. 

- Утвърждава Инструкция за разработване на годишен план и Инструкция за разработване на годишен отчет за НИХТД 

през 2019 г. 

- Актуализира „Приложение към отчет“ във формат excel в съответствие с Формата на отчет на проектите – приложение 

към Формуляр 6 от „Пакет 2019“. 

- Приема Европейска харта за изследователи, Кодекс за поведение при подбор на изследователи съгласно параграф 43, т. 

2 от Допълнителните разпоредби на Закона за развитие на академичня състав. 

- Утвърждава Правила и критерии за разпределение на субсидията по програма „Млади учени и постдокторанти“. 

• Утвърждава решенията на Централната комисия по кандидатстудентска дейност от заседанието, проведено на 23.01.2019 г. 

(Протокол № РД-07-02), както следва: 

- Правилник за прием на студенти в Шуменския университет след завършено висше образование за учебната 2019/2020 г. 

- План-прием за учебната 2019/2020 г. на приеманите в редовна форма на обучение студенти и докторанти по ПМС 

103/1993 и по ПМС 228/1997. 

- План-прием за учебната 2019/2020 г. за ОНС доктор. 

• Актуализира Системата за финансово управление и контрол. 

• Във връзка с ежегодното обновяване на библиотечния фонд с актуална учебна литература да се гласува субсидия в размер на 2 

500 лв. за 2019 г. за всеки факултет. Сумата да бъде разходвана, след разходване на финансовия остатък от предходната година. 

• Разкрива нова магистърска програма Чуждоезиково обучение (английски език), специалност Педагогика на обучението по 

чужд език за учебната 2019/2020 г.  

• Утвърждава квалификационна характеристика на магистърска програма Чуждоезиково обучение (английски език). 

• Приема нов учебен план за специалност „Информационни технологии, информатика и математика“, професионално 

направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки, редовна форма на 

обучение, ОКС „Бакалавър“, за учебната 2019/2020 г.   

•  Приема квалификационна характеристика към учебния план за специалност „Информационни технологии, информатика и 

математика“, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически 

науки, редовна форма на обучение, ОКС „Бакалавър“, за учебната 2019/2020 г.  

• Разкрива нова магистърска програма в професионално направление 5.13. Общо инженерство с наименование „Експлоатация 

на технически системи“.  

•  Утвърждава квалификационна характеристика на новата магистърска програма. 

 

РД-05-06 / 22.02.2019 г. • Приема отчета за дейността на Университетската бибилотека за 2018 г. 

• Актуализира Наръчника по качество на образованието. 

• Във връзка с изменение на Закона за развитие на академичния състав в Република България да отпадне Инструкция за 

провеждане на писмен изпит на кандидати за заемане на академичната длъжност „главен асистент”, приета от Академичния съвет 



на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ с Протокол № РД-05-01 от 28.09.2012 г. 

• Утвърждава доклад самооценка за институционалната акредитация на Шуменския университет „Епископ Константин 

Преславски“ и приложените към него доказателствени материали. 

• Утвърждава доклад за изпълнение на задължителните препоръки на Акредитационния съвет на НАОА от предходната 

акредитация на ШУ „Епископ Константин Преславски“. 

• Утвърждава мотивирано предложение за определяне на капацитета на Шуменския университет „Епископ Константин 

Преславски”, който да бъде съобразен с капацитета на акредитираните в него професионални направления, като отчита и 

тенденциите в образователната практика на университета през последните пет години. 

• Утвърждава доклад самооценка за програмна акредитация на професионално направление 4.3. Биологически науки от област 

на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика към Факултета по природни науки на Шуменския 

университет „Епископ Константин Преславски“ за ОКС бакалавър и ОКС магистър. 

• Утвърждава доклад за изпълнение на задължителните препоръки на ПК по природни науки, математика и информатика от 

предходната акредитация на направлението. 

• Утвърждава доклад самооценка за програмна акредитация на докторска програма Екология и опазване на околната среда от 

професионално направление 4.3. Биологически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и 

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

• Утвърждава доклад за изпълнение на задължителните препоръки на ПК по природни науки, математика и информатика от 

предходната акредитация на докторска програма Екология и опазване на околната среда с рецензент доц. д-р Росица Давидова-

Маджарова. 

• Утвърждава обобщения отчет за проектите, финансирани през 2018 г. от средства, отпуснати целево от държавния бюджет. 

• Утвърждава класирането на подадените проектни предложения за финансиране през 2019 г. със средства, отпуснати целево от 

държавния бюджет 

• Актуализира Системата за финансово управление и контрол във връзка с промени в Закона за финансово управление и 

контрол в публичния сектор, обнародвани в ДВ бр. 13 от 12.02.2019 г. 

• Приема норматива на преподавателите за уч. 2019/2020 г. както следва: 

 Нормативът за учебната 2019/2020 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.-гл. счетоводител -  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 2019/2020 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. 7.1.1., 7.1.2. и 7.1.3., 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. 

7.1.1., 7.1.2. и 7.1.3. 

За учебната 2019/2020 г. се определя горна граница за заплащане на наднормените часове – 100 часа в упражнения. Допуска се 

изплащане на по-голям брой наднормени часове само в случая, когато тези часове са резлизирани при заместване на 

продължително боледуващи преподаватели. 

 

РД-05-07 / 29.03.2019 г. • . Актуализира Методиката за определяне приноса на основните звена за осъществяване на обучението по всяко професионално 

направление.  

• Приема бюджета на основните звена към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” за 2019 г. по 

Приложение № 1 и Приложение № 2. 

• Приема разпределение на средствата от фонд СБКО и на Фонд за подпомагане и лечение на преподаватели и служители за 

2019 г. по Приложение № 6 и Приложение № 7. 

• Приема за сведение отчета за 2018 г. на Центъра за кариерно развитие.  

• Приема план-графика за провеждане на тематичен университетски одит на Системата за управление на качеството в 

Шуменския университет за периода 15.04.2019 г. - 19.04.2019 г. и съпътстващата го документация. 

• Утвърждава решенията на Комисията по научноизследователска и художественотворческа дейност от заседанието (Протокол 

№ 3/26.03.2019 г.), както следва: 

приема годишния отчет за научноизследователска и художественотворческа дейност на Шуменския университет за 2018 г. със 

съпътстващите го приложения (прилага се към Протокола) 

приема годишния план за научноизследователска и художественотворческа дейност на Шуменския университет за 2019 година 

(прилага се към Протокола) 

•  актуализира Стратегия за развитие на научноизследователската и художественотворческата дейност на Шуменския 

университет „Епископ Константин Преславски“ 2019-2020. 

• актуализира Правилника за прием на студенти в Шуменския университет след завършено средно образование за учебната 

2019/2020 година 

• Актуализира бюджета на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, съгласно Закона за публичните 

финанси и Единната бюджетна класификация (прилага се към Протокола). 

•  Във връзка с промяна в Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищно образование променя 

възнаграждението на базовите учители на 7.20 лв. за лекторски час. 

• Приема актуализирани квалификационните характеристики за: 

специалност „Астрономия и метеорология”, ОКС „Бакалавър” 

специалност „Биология и физика”, ОКС „Бакалавър” 

 магистърска програма „Дидактика на биологията и здравното образование” 



магистърска програма „Методология на обучението по химия и опазване на околната среда”. 

•  

РД-05-08 / 19.04.2019 г. •  Актуализира Правилника за развититето на академичния състав в Шуменския университет.  

• Актуализира Институционалната програма за действие по програма Еразъм+ на Шуменския университет. 

• Актуализира Критериите за подбор на преподавателите от Шуменския университет за участие в преподаватетелска мобилност 

с цел преподаване по програма Еразъм+ за академичната 2019/2020 г. (Приложение 2 от Институционалната програма за действие 

по програма Еразъм + на Шуменския университет). 

• Актуализира Критериите за подбор на кандидатите от Шуменския университет за участие в мобилност на преподавателския и 

непреподавателския състав с цел обучение по програма Еразъм + за академичната 2019/2020 г. (Приложение 3 от 

Институционалната програма за действие по програма Еразъм+ на Шуменския университет). 

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

Константин Преславски“. 

• Актуализира Правилника за признаване на висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши 

училища.  

• Актуализира Правила за работа на Комисията по социално-битови въпроси на учащите в Шуменския университет „Епископ 

Константин Преславски“. 

•  Утвърждава Процедура за проверка на документи, подадени за отпускане на стипендии. 

• Приема план за дейностите по кариерното ориентиране и развитие на студентите и докторантите в ШУ “Епископ Константин 

Преславски“. 

• Утвърждава решенията на Централната комисия по кандидатстудентска дейност от заседанието, проведено на 17.04.2019 г. 

(Протокол № РД-07-04), както следва: 

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

учебната 2019/2020 година 

такси за обучение на студентите в Шуменския университет, приети по реда по чл. 21, ал. 3 и ал. 4 от ЗВО след завършено висше 

образование за учебната 2019/2020 година 

списък от професионални направления и специалности, по които ще бъде извършван прием на студенти в Шуменския университет 

по реда на чл. 21, ал. 2 от ЗВО за учебната 2019/2020 година. 

• Приема  нови учебни планове за учебната 2019/2020 г.  

• Приема актуализирани учебни планове за учебната 2019/2020 г. 

• Приложения към учебните планове в ОКС магистър (след бакалавър или магистър) за придобиване на педагогическа 

правоспособност  

РД-05-11/ 31.05.2019 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, проведен в периода 15.04.2019 г. – 19.04.2019 г. – актуалност 

на информационната среда на Университета. 

• Утвърждава доклад самооценка за програмна акредитация на професионално направление 2.2. История и археология от област 

на висше образование 2. Хуманитарни науки към Факултета по хуманитарни науки на ШУ „Епископ Константин Преславски”, 

ОКС бакалавър и ОКС магистър, редовна и задочна форма на обучение. 

•  Утвърждава доклад за изпълнение на задължителните препоръки на Постоянната комисия по хуманитарни науки на НАОА от 



предходната акредитация на професионалното направление. Рецензент на документацията: доц. д-р Десислава Иванова. 

• Утвърждава доклад самооценка за програмна акредитация на професионално направление 4.5. Математика от област на висше 

образование 4. Природни науки, математика и информатика към Факултета по математика и информатика на ШУ „Епископ 

Константин Преславски”, ОКС бакалавър и ОКС магистър, редовна и задочна форма на обучение. 

• Утвърждава доклад за изпълнение на задължителните препоръки на Постоянната комисия по природни науки, математика и 

информатика на НАОА от предходната акредитация на направлението. Рецензент на документацията: доц. д-р Корнелия 

Тодорова. 

• Създава Консултативен център за финансови анализи към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ 

като помощен консултативен орган, съгласно чл. 6, ал. 5, т. 6 от Правилника за устройството и дейността на Шуменския 

университет „Епископ Константин Преславски“ и във връзка с чл. 34 от Закона за висшето образование. 

• Утвърждава Правилник за организацията и дейността на Консултативния център за финансови анализи към Шуменския 

университет.  

• Утвърждава Вътрешни правила при управление на имоти и вещи – държавна собственост. 

• Актуализира Правилника за развитието на академичния състав в Шуменския университет, свързана с раздел III Заемане на 

академичната длъжност „доцент“; 

• Актуализира Инструкция за оформяне на учебни програми за докторанти. 

•  Актуализира Типова квалификационна характеристика - докторски програми. 

•  Актуализира Инструкция за оформяне на квалификационна характеристика. 

• Актуализира Инструкция за разработване, коригиране и утвърждаване на учебни планове. 

• Актуализира Инструкция за изработване на индивидуален план за обучение на студенти. 

•  Актуализира Инструкция за изработване на разписи на учебните занятия. 

• Актуализира Процедура за разкриване на ново професионално направление/нова специалност от регулирана професия, нова 

магистърска програма и нова докторска програма. 

•  Актуализира Инструкция за определяне хорариума при формиране на учебни потоци, курсове и групи. 

•  Актуализира Инструкция за признаване и трансфер на кредити от други висши училища или специалности. 

• Актуализира Инструкция за оформяне на правила за провеждане на държавни изпити.  

• Актуализира Правилника за устройството и дейността на ДИКПО. 

• Утвърждава Процедура за документиране, отчитане и плащане на граждански договори 

•  

РД-05-12/28.06.2019 г. • Във връзка с изтичане мандата на ръководните органи за управление на ШУ "Епископ Константин Преславски" и 

предстоящите процедури за избор на тези органи утвърждава решенията на Разширения ректорски съвет, заседавал на 26.06.2019 

г., съобразени с разпоредбите на ЗВО и тези на чл. 10, чл. 11 и чл. 12 от Правилника за устройството и дейността на ШУ: 

- Процедурите за избор на ръководни органи за управление на ШУ да започнат на 26.08.2019 г. и да приключат до 27.09.2019 г.  

- До 26.08.2019 г. в ректорска канцелария да се представи график за провеждане на процедурите за избор на ръководни органи за 

управление в основните структурни звена на ШУ. 

- Заседанието на ОС за избор на ръководни органи за управление на ШУ да се проведе на 25.10.2019 г. от 9.00 ч. в зала 202. В 

дневния ред да се включи избор на: 

▪ Председател и зам.-председател на ОС 



▪ Председател, зам.-председател и членове на Контролния съвет 

▪ Ректор 

Академичен съве 

Утвърждава структура на Общото събрание, както следва:  

Постоянен състав на ОС – 260 душ 

Брой хабилитирани преподаватели на основен трудов договор – 192 души (73,85 %) 

Брой нехабилитирани лица на основен трудов договор – 12 души (4,62%) от тях: 

 ФХН – 2 души (досега 1 човек) 

ФПН – 2 души (досега 1 човек) 

ФМИ –  2 души (досега 1 човек) 

ПФ – 2 души (досега 1 човек) 

ФТН – 2 човек (досега 1 човек) 

Колеж – Добрич – 1 човек (досега 1 човек) 

ДИКПО – Варна – 1 човек (досега 1 човек) 

Студенти и докторанти – 40 души (15,38 %) 

Представители на административния персонал – 16 души (6,15 %), от които 7 души, представители на основните 

структурни звена – по 1 от ОСЗ и 9 души – представители на университетските обслужващи звена. 
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА СТРУКТУРНИТЕ ЗВЕНА: 

ФХН – 41 хаб. + 2 нехаб. = 43 души 

ФПН – 35 хаб. + 2 нехаб. = 37 души 

ФМИ – 26 хаб. + 2 нехаб. = 28 души 

ПФ – 52 хаб. + 2 нехаб. = 54 души 

ФТН – 24 хаб. + 2 нехаб. = 26 души 

Колеж – 9 хаб. + 1 нехаб. =  10 души 

     ДИКПО – 5 хаб. + 1 нехаб. = 6 души 
• На 30.09.2019 г. да се депозират списъците на представителите на ОСЗ, на студентите и на служителите в ректорска 

канцелария.  

• Определя поименен състав на Комисия по чл. 12, ал. 1 и ал. 3 от Правилника за устройството и дейността на ШУ за избор 

на ректор, а именно: 

Председател: доц. д-р Вежди Хасанов 

Членове:        проф. д-р Елена Стоянова 

                       проф. д-р Милен Пенерлиев 

                       проф. Валери Чакалов 

            Христина Атанасова 

            Иванка Благоева 

            Техн. секретар: Даяна Бошнакова 

• Утвърждава Комисия по чл. 11, ал. 3 и ал. 5 от Правилника за устройството и дейността на ШУ за предложения пред ОС 

за структурния състав на АС и числеността на КС, както следва: 



Председател: доц. д-р Юрий Проданов 

Членове:         проф. д-р Виолета Атанасова 

                        доц. д-р Тодор Тодоров 

                        проф. д.х.н. Валерий Христов 

                        доц. д-р Христо Христов 

                        проф. д.м.н. Николай Янков 

                        Иванка Благоева 

Техн. секретар: Даяна Бошнакова  

 

• Утвърждава доклад самооценка за програмна акредитация на професионално направление 1.3. Педагогика на обучението 

по… от област на висше образование 1. Педагогически науки към Факултета по природни науки, Педагогическия факултет, 

Факултета по хуманитарни науки и Факултета по математика и информатика на Шуменския университет „Епископ Константин 

Преславски”, ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър”, редовна и задочна форма на обучение.  

•  Утвърждава доклад за изпълнение на задължителните препоръки на Постоянната комисия по педагогически науки и 

социални дейности на НАОА от предходната акредитация на професионалното направление. Рецензент на документацията: доц. д-

р Стефка Петкова-Калева. 

Актуализира Инструкция за оформяне на учебни програми. 

Актуализира Инструкция за изпработване на план за развитие на специалността. 

Актуализира Процедура за разработване и актуализиране на учебна документация. 

Актуализира Инструкция за оформяне на указания за разработване на курсови работи. 

Утвърждава решението на Комисията по учебна дейност и образователни политики (Протокол № 8/12.06.2019 г.) от съвместно 

заседание с Комисията по оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав и Комисията по 

акредитация за отмяна на: 

Инструкция за прилагане на системата за натрупване и трансфер на кредити 

Инструкция за оформяне на правила за провеждане на писмен/устен семестриален изпит. 

Във връзка с организацията на учебния процес утвърждава тарифи за изплащане на наднормените часове и хонорари на 

преподаватели за учебната 2019/2020 година, както следва: 

 

№ научно звание цена за 

академичен 

час /в лева/ 

1 ПРОФЕСОР 5,50 

2 ДОЦЕНТ 5,30 

3 ГЛАВЕН АСИСТЕНТ / СТАРШИ 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 
 

РД-05-13/19.07.2019 г. • Актуализира типова квалификационна характеристика за докторска програма.  

•  Утвърждава Процедура по администрирането на процеса на обучение на докторанти. 

• Приема за сведение актуализирания Правилник за организацията и дейността на Студентския съвет на Шуменския 

университет. 

• Утвърждава доклад самооценка за програмна акредитация на докторска програма Методика на обучението български 

език и литература от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… от област на висше образование 1. 

Педагогически науки към Факултета по хуманитарни науки на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, 

редовна, задочна и самостоятелна форма на обучение. 

• Утвърждава доклад за изпълнение на задължителните препоръки на Постоянната комисия по педагогически науки и 

социални дейности на НАОА от предходната акредитация на докторската програма с рецензент на документацията: доц. д-р Тодор 

Тодоров. 

• Утвърждава доклад самооценка за програмна акредитация на докторска програма Методика на обучението по чужд език 

(английски език и руски език) от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… от област на висше 

образование 1. Педагогически науки към Факултета по хуманитарни науки на Шуменския университет „Епископ Константин 

Преславски”, редовна, задочна и самостоятелна форма на обучение. 

• Утвърждава доклад за изпълнение на задължителните препоръки на Постоянната комисия по педагогически науки и 

социални дейности на НАОА от предходната акредитация на докторската програма с рецензент на документацията: доц. д-р 

Стефка Петкова-Калева. 

• Утвърждава доклад самооценка за програмна акредитация на докторска програма Методика на обучението по химия и 

опазване на околната среда от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… от област на висше образование 

1. Педагогически науки към Факултета по природни науки на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, 

редовна, задочна и самостоятелна форма на обучение. 

• Утвърждава доклад за изпълнение на задължителните препоръки на Постоянната комисия по педагогически науки и 

социални дейности на НАОА от предходната акредитация на докторската програма с рецензент на документацията: доц. д-р 

Росица Давидова-Маджарова. 

• Утвърждава доклад самооценка за програмна акредитация на докторска програма Методика на обучението по география 

от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… от област на висше образование 1. Педагогически науки към 

Факултета по природни науки на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, редовна, задочна и самостоятелна 

форма на обучение. 

• Утвърждава доклад за изпълнение на задължителните препоръки на Постоянната комисия по педагогически науки и 

социални дейности на НАОА от предходната акредитация на докторската програма с рецензент на документацията: доц. д-р 



Росица Давидова-Маджарова. 

• Утвърждава доклад самооценка за програмна акредитация на докторска програма Методика на обучението по биология и 

здравно образование от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… от област на висше образование 1. 

Педагогически науки към Факултета по природни науки на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, редовна, 

задочна и самостоятелна форма на обучение с рецензент на документацията: доц. д-р Росица Давидова-Маджарова. 

• 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 19.07.2019 г. – 11 091,94 лв. 

- подадени за разглеждане две искания за подкрепа на  публикации в издания с импакт фактор (IF) и импакт ранг (SJR) през 

първото шестмесечие на 2019 г. към Фонда с обща стойност 1 037,32 лв. 

• Утвърждава Междинния отчет на проектите, финансирани със средства, отпуснати целево на ШУ за НИХТД за 2019 г., 

заедно с приложенията към него. 

• Във връзка с изготвянето на Отчета за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2019 г. и представянето му в 

Министерството на образованието и науката актуализира бюджета на Шуменския университет, съгласно Закона за публичните 

финанси и Единната бюджетна класификация. 
• Приема за сведение анализа на изпълнението на бюджета към м. юни 2019 г., изготвен от Консултативния център за 

финансови анализи към Шуменския университет. 

• Утвърждава актуализацията на квалификационни характеристики за: специалност Руска филология с бизнес комуникация, 

ОКС бакалавър; специалност Руска филология и социална работа, ОКС бакалавър; спспециалност Руска филология и туризъм, 

ОКС бакалавър; специалност Турска филология с бизнес комуникация, ОКС бакалавър; специалност Турска филология, 

магистърска програма Езиково обслужване на туризма и бизнеса, ОКС магистър; специалност Турска филология, магистърска 

програма Лингвистика и превод, ОКС магистър; специалност Турска филология,  магистърска програма Балканистика, ОКС 

магистър.  

• Утвърждава Плана за квалификационната дейност на ДИКПО-Варна за учебната 2019/2020 година. 

• Утвърждава Правила за провеждане на държавен изпит за допълнителна педагогическа квалификация в ДИКПО-Варна. 

• Утвърждава Учебен план за допълнителна професионална квалификация по нови специалности, както следва: 

- учебен план за ДПК по специалност „Учител по професионална подготовка (икономика и туризъм)“ 

-  учебен план за ДПК по специалност „Учител по религия“. 

• Разрешава сключването на договор за сътрудничество с Университет “Св. Климент Охридски”, Република Северна 

Македония. 

 

РД-05-01/ 27.09.2019 г. • Приема проект на дневен ред на Общото събрание, което ще се проведе на 25.10.2019 г. 

• Актуализира Системата за наблюдение, оценяване, поддържане и управление на качеството на обучението и на 

академичния състав на ШУ. 

• Утвърждава Стратегия за интернационализация на Шуменския университет. 

• Утвърждава доклад самооценка за програмна акредитация на професионално направление 2.1. Филология, област на 

висше образование 2. Хуманитарни науки за ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър”, редовна и задочна форма на обучение към 

Факултета по хуманитарни науки на ШУ „Епископ Константин Преславски”. 



• Утвърждава доклад за изпълнение на задължителните препоръки на Постоянната комисия по хуманитарни науки и 

изкуства на НАОА от предходната акредитация на професионалното направление с рецензент на документацията: доц. д-р Стефка 

Петкова-Калева. 

• Утвърждава доклад самооценка за програмна акредитация на докторска програма Български език от професионално 

направление професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки към ФХН, редовна, 

задочна и самостоятелна форма на обучение. 

• Утвърждава доклад за изпълнение на задължителните препоръки на Постоянната комисия по хуманитарни науки и 

изкуства на НАОА от предходната акредитация на докторската програма с рецензент на документацията: доц. д-р Тодор Тодоров. 

• Утвърждава доклад самооценка за програмна акредитация на докторска програма Германски езици от професионално 

направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки към ФХН, редовна, задочна и самостоятелна 

форма на обучение. 

• Утвърждава доклад за изпълнение на задължителните препоръки на Постоянната комисия по хуманитарни науки и 

изкуства на НАОА от предходната акредитация на докторската програма с рецензент на документацията: доц. д-р Тодор Тодоров. 

• Утвърждава доклад самооценка за програмна акредитация на докторска програма Славянски езици (Руски език) от 

професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки към ФХН, редовна, задочна и 

самостоятелна форма на обучение. 

• Утвърждава доклад за изпълнение на задължителните препоръки на Постоянната комисия по хуманитарни науки и 

изкуства на НАОА от предходната акредитация на докторската програма с рецензент на документацията: доц. д-р Тодор Тодоров. 

• Утвърждава доклад самооценка за програмна акредитация на докторска програма Българска литература от професионално 

направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки към ФХН, редовна, задочна и самостоятелна 

форма на обучение. 

• Утвърждава доклад за изпълнение на задължителните препоръки на Постоянната комисия по хуманитарни науки и 

изкуства на НАОА от предходната акредитация на докторската програма с рецензент на документацията: доц. д-р Тодор Тодоров. 

• Утвърждава доклад самооценка за програмна акредитация на докторска програма Руска литература от професионално 

направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки към ФХН, редовна, задочна и самостоятелна 

форма на обучение. 

•  Утвърждава доклад за изпълнение на задължителните препоръки на Постоянната комисия по хуманитарни науки и 

изкуства на НАОА от предходната акредитация на докторската програма с рецензент на документацията: доц. д-р Тодор Тодоров. 

• Утвърждава доклад самооценка за програмна акредитация на докторска програма История и теория на литература от 

професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки към ФХН, редовна, задочна и 

самостоятелна форма на обучение. 

• Утвърждава доклад за изпълнение на задължителните препоръки на Постоянната комисия по хуманитарни науки и 

изкуства на НАОА от предходната акредитация на докторската програма с рецензент на документацията: доц. д-р Тодор Тодоров. 

• Утвърждава доклад самооценка за програмна акредитация на професионално направление 4.6. Информатика и 

компютърни науки от област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, ОКС „професионален 

бакалавър”, редовна и задочна форма на обучение към Колеж-Добрич и ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър” към Факултета по 

математика и информатика на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, редовна и задочна форма на обучение 

с рецензент на документацията: доц. д-р Корнелия Тодорова. 



• Признаване на висше образование, придобито в чуждестранно висше училище, с цел продължаване на обучението в ШУ – 

7 заявления 

• Утвърждава учебен план за придобиване на професионална квалификация „учител“ след завършено висше образование за 

курс № 1901 към Центъра за продължаващо образование – гр. Шумен. 

• Във връзка с получени писма от Министерството на образованието и науката актуализира бюджета на Шуменския 

университет, съгласно Закона за публичните финанси и Единната бюджетна класификация 

• Утвърждава решенията на Комисията по социално-битовите въпроси на преподавателите и служителите (Протокол № 

4/25.09.2019 г.) 

РД-05-02/ 30.10.2019 г. • Утвърждава следните консултативни органи и съвети към Шуменския университет, съгласно чл. 25, ал. 3 от ЗВО и чл. 34 

от ЗВО, мандат 2019-2023 г.: 

- Централна комисия по кандидатстудентска дейност (КСД) 

- Разширен ректорски съвет в състав: председател – ректора на ШУ и членове: зам.-ректори, пом.-ректор, декани на 

факултетите, директорите на Колеж-Добрич и на ДИКПО - Варна, председател на Контролния съвет, председател на 

Общото събрание на ШУ, гл. счетоводител и председател на Студентския съвет.    

- Стопански съвет 

- Комисия за зачитане на сходния характер на работата, длъжността и професията 

- Комисия по акредитация  

- Комисия по оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав  

- Комисия по научноизследователската и художественотворческата дейност 

- Комисия по учебната дейност и образователни политики 

- Комисия по социално-битовите въпроси на преподавателите и служителите 

- Комисия по социално-битовите въпроси на учащите се 

- Централна атестационна комисия 

- Централна комисия за атестиране на служителите 

- Методически съвет 

- Библиотечен съвет 

- Издателски съвет. 

В срок до 11.11.2019 г. ръководителите на основните структурни звена на ШУ да представят в Ректорска канцелария 

предложения за състава на така утвърдените консултативни органи. 

• 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 2018/2019 г. 

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

• Утвърждава Стратегия за развитие на академичния състав на Шуменския университет (2019-2025). 

• През м. ноември 2019 г. да се изплатят допълнителни възнаграждения или хонорари за наднормени часове до 100 часа за 

учебната 2018/2019 г., съгласно решение на АС (т.7.1.6 по протокол РД-05-06/22.02.2019 г.) и КТД. Университетът осигурява 100% 

от сумата – до 140 000,00 лв. с включени осигуровки за сметка на работодател.   

• През м. декември 2019 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 29.11.2019 г. 

• Утвърждава проекта на заповед във връзка с предоставянето на средства за допълнително материално стимулиране за 

2019 г. като: 

- се предоставят средства за допълнително материално стимулиране на работещите съгласно заеманата щатна бройка 

на първи трудов договор; 

- конкретният размер се определи пропорционално на отработеното време през 2019 г.  

- за отработени се считат и дните в платен отпуск, и отпуск по болест. 

- не се предоставят средства за допълнително материално стимулиране на следните категории преподаватели и 

служители: 

- преподаватели и служители, прекратили трудовото си правоотношение с ШУ преди  01.12.2019 г. 

- преподаватели и служители, завърнали се от неплатен отпуск и от отпуск по майчинство по чл. 163  и чл. 164 от КТ - 

за периода на отпуска 

- преподаватели и служители в неплатен отпуск и в отпуск по майчинство по чл. 163 и чл. 164 от КТ към 01.12.2019 г. 

- при доказано уронване престижа на Университета  

- преподаватели, които нямат минимум едно участие в проект и една публикация до 30.11.2019 г. 

- преподаватели и служители в дългосрочна командировка, командировани по Наредбата за дългосрочните 

командировки в чужбина към 01.12.2019 г. 

• Утвърждава Правила за реда и начина на отчитане и контрол на изплащане командировъчни пари по Наредбата за 

дългосрочните командировки в чужбина. 

 

РД-05-03/29(11(2019 г. • Приема отчета за дейността на Университетското издателство през 2019 г., придружен със справка за книгите, издадени 

през 2019 г.  

• Утвърждава работна програма за наблюдение, оценяване, поддържане и управление на качеството на образованието за 

2019/2020 учебна година 

• 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 институционалния одит на Системата за управление на качеството в 

Шуменския университет в периода 09.12.2019 г. – 11.12.2019 г. и съпътстващата го документация. 

• Актуализира Правилника за устройството и дейността на Университетската комисия по акредитация. 

• Актуализира Системата за наблюдение, оценяване, поддържане и управление на качеството на обучението и на 

академичния състав. 

• Актуализира Правилника на Университетската комисия по качество. 

• Актуализира Правилника за дейността на Комисията по научноизследвателска и художественотворческа дейност. 

• Актуализира Правилника за атестиране на административния и техническия персонал в ШУ. 

• Актуализира Правилника на Методическия съвет на ШУ. 

• Актуализира Правилника на Комисията по учебната дейност и образователни политики. 

• Актуализира Правилника на Центъра за електронно обучение към ШУ. 

• Актуализира Правилника на Центъра за кариерно развитие към ШУ. 



• Приема отчета на кандидатстудентската дейност в Шуменския университет за 2019 г. 

• Във връзка с обучението в платени форми, ОКС бакалавър определя възнаграждения на преподаватели и служители, 

както следва: 

 

Хабилитирани преподаватели до 7,50 лв. за 1 академичен час (упражнения) 

Нехабилитирани преподаватели до 6,50 лв. за 1 академичен час (упражнения) 

Курсово ръководство до 400,00 лв. 

Административно обслужване до 200,00 лв. 

• Приема за сведение Анализ на изпълнението на бюджета към 30.09.2019 г. и резултатите от него. 

 

РД-05-04/20.12.2019 г. • Утвърждава следните решения на Комисията по НИХТД от заседание, проведено на 18.12.2019 г.: 

- пакет от документи за конкурсната сесия за 2020 г. за проекти на ШУ, финансирани от Държавната субсидия за 

научноизследователска и художественотворческа дейност 

-  график за провеждане на конкурс за финансиране на проекти през 2020 г. със средства, отпуснати целево от 

Държавния бюджет на ШУ за НИХТД. 

• Приема информация относно състоянието на фонда "Подкрепа за издаване на публикации в издания с импакт фактор (IF) 

и импакт ранг (SJR)” за 2019 г. с налични средства към м. декември 2019 г. - 10 230.14 лв. 

• Приема отчета за дейността на Центъра за продължаващо образование за учебната 2018-2019 година. 

• Утвърждава Правилник за прием на студенти в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ след 

завършено средно образование за учебната 2020/2021 година  
• Утвърждава предложение за броя на приеманите за обучение студенти за учебната 2020/2021 г. в ОКС бакалавър, ОКС 

професионален бакалавър, ОКС магистър (след средно образование) – държавна поръчка, ОКС магистър (след бакалавър) – 

държавна поръчка 

• 5.1.3. разкрива нови специалности в ОКС бакалавър: 

- Информационни технологии в икономиката (държавна поръчка) във Факултета по математика и информатика  

- Руска филология (платено обучение) във Факултета по хуманитарни науки 

- Български език и руски език (платено обучение) във Факултета по хуманитарни науки 

- Медии и връзки с обществеността (платено обучение) във Факултета по хуманитарни науки 

• Разкрива нови магистърски програми, както следва: 

• „Бизнес анализ на големи данни“ - професионално направление 3.8. Икономика, област на висше образование 3. 

Стопански, социални и правни науки, ОКС „Магистър“ 

• „Моделиране на големи данни“ - професионално направление 4.5. Математика, област на висше образование 4. Природни 

науки, математика и информатика, ОКС „Магистър“. Прилагат се квалификационни характеристики на магистърските програми и 

учебни планове. 

• Приема списък от състезания със зрелостници, чиито положителни резултати ще се признават за кандидатстудентски 

конкурсни изпити за учебната 2020/2021 г. 

• Да бъде увеличен с 50 лв. размерът на основните месечни трудови възнаграждения на всички работещи в Шуменския 



университет, считано от 01.01.2020 г. 

• Утвърждава Вътрешни правила за защита при упражняване на правото на труд и осигуряване на равни възможности на 

пазара на труда и защита от дискриминация при упражняване правото на образование и обучение. 

 

 

ПРОВЕДЕНИ ОДИТИ 2019 г. 

Период на 

одита  

Тема на одита Проверявани 

звена 
Резултати и препоръки Предприети действия 

15.04. – 

19.04.2019 г. 

Актуалност на 

информационната 

среда в Шуменския 

университет 

ФХН, ФПН, ПФ, 

ФТН, ФМИ, 

Колеж-Добрич, 

ДИКПО, 

ЦТТ, Ректорска 

канцелария: ПР, 

ЦОД, 

ЦККМ, КПД, 

УБ, УИ, СК1, 

СК2 

Въз основа на докладите на одиторските комисии 

(7 на брой) могат да се обобщят следните резултати и 

констатации: 

- Да продължи работата в ОСЗ и ОбслЗ по 

актуализацията на информацията в информационната 

среда на Шуменския университет „Епископ 

Константин Преславски“. 

Срок: постоянен 

Отговорник:  

УКК, ръководства на ОСЗ и ОбслЗ 

 

- Да се оптимизира сайта на ДИКПО и 

Колеж - Добрич с оглед по-добрата информираност на 

потребителя. 

Срок: октомври 2019 

Отговорник:  

Ръководството на ДИКПО 

 

- Да се създаде нова платформа за сайта на 

Университетско издателство, тъй като старата е 

унищожена, която да бъде попълнена с информация за 

дейността на издателството за последните 5 години.  
 

Срок: септември 2019 

Отговорник: УИ 

 

- Получаването на ISBN да става единствено 

чрез оторизирания служител от Университетско 

1. Актуализацията на информацията 

се извършва перманентно от 

оторизираните за това преподаватели и 

служители. 

2. Разработен е нов сайт на 

Университетско издателство„Еп. К. 

Преславски”,, който се попълва с актуална 

информация. - https://izdatelstvo.shu.bg/  
3. Разработен е нов сайт на ДИКПО – 

Варна – http://dikpo.shu.bg/index.html 
4. Четвърта препоръка се изпълнява. 

5. Пета препоръка се изпълнява, като 

информацията е актуализирана на 05.06.2019 

г., 25.07.2019 г., 27.08.2019 г.,  05.09.2019 

г. -  
6. Във вътрешната информационна 

мрежа Uninet е обособена папка 

„Кандидатстудентска дейност”, в която са 

включени отчетите на КСК за 2015, 2016, 2017 

и 2018 г.  

7. Препоръката се изпълнява. В сайта на 

Центъра е представена информация за ФПН и 

ФТН. 

 

https://izdatelstvo.shu.bg/
http://dikpo.shu.bg/index.html
http://uninet.shu.bg/mo/spravki/%d0%9c%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%202019/
http://uninet.shu.bg/%d0%9a%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d1%82%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b0%20%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82/


издателство с цел да се проследяват регистрационните 

номера на изданията в база данни и тяхното 

депозиране в Народна библиотека. 
 

Срок: постоянен 

Отговорник: УИ 

 

- Ръководителите на катедри и 

секретарите на научни и художественотворчески 

форуми с международно участие да предоставят 

справка за мобилности, осъществени извън програма 

Еразъм+, в Центъра за международно сътрудничество 

не по-късно от 10 дни след реализирането им. 

Електронният вариант на образеца на документа да 

бъде качен във вътрешната мрежа. Информацията в 

Uninet относно този вид мобилност да се актуализира 

от Центъра за международно сътрудничество 

ежемесечно. 
 

Срок: постоянен 

Отговорник: 

Ръководители на катедри;  

председатели на Организационни комитети, 

Координатори на проекти, ЦМС 
 

- Отчетът на резултатите от 

кандидатстудентската кампания да се качва във 

вътрешната информационна мрежа след 

утвърждаването му от АС. 

Срок: постоянен 

Отговорник: ЦКСД 

 

- Заместник-деканите по НИХТД да 

предоставят актуализирана информация в Центъра за 

трансфер на технологии. Проверката на актуалността 

на информацията да стане част от общия 

институционален одит през м. ноември. 
 

Срок: постоянен 

Отговорник:  

Зам.-декани по НИХТД,  

Директор на ЦТТ 



 
Отчетът на одита е разгледан и утвърдени от АС 

Протокол № РД-05-09 / 31.05.2019  

09.12. -

11.12.2019 г. 

Функциониране на 

системата по 

качеството, 

готовност за 

акредитация и 

САНК 

ФХН, ФПН, ПФ, 

ФТН, ФМИ, 

Колеж-Добрич 

1. С цел подобряване на информираността на 

академичния състав за резултатите от дейността на 

ФС и СК след оформянето на протокола от 

заседанията им да се оформят препис-извлечения за 

взетите решения, които да станат достъпни до 

академичния състав по начин, утвърден от съветите 

на съответните структурни звена. 

Срок: постоянен 

Отговорник: декани/директор на Колежа/  

директор на ДИКПО  

 

 

2. Проверката на квалификационната структура 

на преподавателския състав, участващ в обучението 

на професионални направления, на които им 

предстоят процедури по програмна акредитация или 

САНК, да стане задължителен елемент от 

програмата на есенния институционален одит. 

Срок: постоянен 

Отговорник: зам.-ректор по акредитацията и качеството, 

председател на УКК, зам.-декани по акредитация в ОСЗ 

 

3. Комисията по акредитация да разработи 

стандарт за разработване на Програма от мерки за 

изпълнение на задължителните препоръки на НАОА 

при акредитационни процедури, както и такъв за 

изготвяне на отчет за изпълнението на програмите 

от мерки. 

Срок: до месец юни 2020 

Отговорник: Университетска комисия  

по акредитация 

 

4. Отчетът за изпълнение на препоръките на 

НАОА по акредитационните процедури на 

професионалните направления да стане част от 

8.  



отчетите на деканските и ректорското ръководство 

пред ОС на ОСЗ и ШУ. 

Срок: постоянен 

Отговорник: декански ръководства, 

 Зам.-ректор по акредитацята 

 

5. Да се коригират установените технически 

неточности в таблиците за осигуреност 1А, свързани 

с научните специалности на преподавателския 

състав и статуса на преподавателите към момента на 

одита. 

Срок: 15 февруари 2020 

Отговорник: ръководители на  

администриращите катедри 

Отчетът на одита е разгледан и утвърдени от АС 

Протокол № РД-05-05 / 31.01.2020  

 

 


