
БЮЛЕТИН 

ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

2020 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. Стандарт за обучение на докторанта (Приложение №1 към Правилника за развитие на академичния 

състав на Шуменския университет) 

 

актуализиран РД-05-05 / 31.01.2020 г.  

2. Образец на Индивидуален учебен план на докторанта 

 

актуализиран РД-05-05 / 31.01.2020 г.  

3. Образец на Годишен отчет на докторанта актуализиран РД-05-05 / 31.01.2020 г.  

4. Образец на Атестационен лист на докторанта актуализиран РД-05-05 / 31.01.2020 г.  

5. Насоки за формиране на кредити и разпределението им в индивидуалния учебен план на докторанта 

(Приложение № 2 към Правилника за развитие на академичния състав на Шуменския университет) 

нови РД-05-05 / 31.01.2020 г.  

6. Правила за заявяване, закупуване и предаване на нова компютърна техника от преподаватели и 

служители на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. 

нови РД-05-05 / 31.01.2020 г.  

7. Процедура за издаване на европейско дипломно приложение в Шуменския университет „Епископ 

Константин Преславски“ 

актуализирана РД-05-05 / 31.01.2020 г.  

8. Правилник за развитие на академичния състав в Шуменския университет в Раздел II на ПРАСШУ актуализиран РД-05-05 / 31.01.2020 г.  

9. Процедура за издаване на диплома за висше образование в Шуменския университет „Епископ 

Константин Преславски“ 

нова РД-05-05 / 31.01.2020 г.  

10.  Инструкция за разработване на годишен план за НИХТД за 2020 г. 

 

нова РД-05-05 / 31.01.2020 г.  

11. Инструкция за разработване на годишен отчет за НИХТД за 2019 г. нова РД-05-05 / 31.01.2020 г.  

12. Правила и критерии на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ за разпределение на 

средствата към основните структурни звена по Национална програма „Млади учени и постдокторанти“ 

нови РД-05-05 / 31.01.2020 г.  

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

завършено висше образование за учебната 2020/2021 година  

нов РД-05-05 / 31.01.2020 г.  

14. Инструкция за разработване на Стратегия за развитие на професионално направление нова РД-05-06 / 28.02.2020 г.  



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

университет „Епископ Константин Преславски“ 2020-2021 г. 

актуализация РД-05-06 / 28.02.2020 г.  

16. План за дейностите по кариерното ориентиране и развитие на студентите и докторантите в ШУ “Епископ 

Константин Преславски“ за 2020 г. 

нов РД-05-08 / 29.04.2020 г. 

17. Институционална програма за действие по програма Еразъм+ на Шуменския университет за 2020 г. със 

съответните приложения към нея 

актуализация РД-05-09 / 29.05.2020 г. 

18. Правилник за структурата и организацията на процеса на обучение в Шуменския университет актуализация РД-05-09 / 29.05.2020 г. 

19. Правилник за кандидатстване в Шуменския университет след средно образование актуализация РД-05-09 / 29.05.2020 г. 

20. Вътрешни правила за работната заплата в Шуменския университет актуализация РД-05-09 / 29.05.2020 г. 

21. Методика за определяне на приноса на основните звена за осъществяване на обучението по всяко 

професионално направление 

актуализация РД-05-10 / 26.06.2020 г. 

22. Правилник на Шуменския университет за признаване на висше образование и завършени периоди на 

обучение в чуждестранни висши училища 

актуализация РД-05-10 / 26.06.2020 г. 

23. Програма от мерки за изпълнение на задължителните препоръки на Акредитационния съвет на НАОА 

във връзка с институционалната акредитация на ШУ „Епископ Константин Преславски“ въз основа на 

обща оценка по критериите 9,12 

нова РД-05-11 / 24.07.2020 г. 

24. 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 2020 г. 

актуализация РД-05-01 / 25.09.2020 г. 

25. Правила на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ за разпределение на средствата 

за допълнителни стипендии на докторантите към основните структурни звена, както и самото 

разпределение на финансовите средства 

нови РД-05-01 / 25.09.2020 г. 

26. Правила за определяне и изплащане на възнаграждения и на други свързани разходи по платени форми 

на обучение 

актуализация РД-05-02 / 30.10.2020 г. 

27. Вътрешни правила за работната заплата в Шуменския университет 

 

актуализация РД-05-03 / 27.11.2020 г. 

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

завършено средно образование за учебната 2021/2022 година 

нов РД-05-04 / 18.12.2020 г. 

29. Вътрешните правила за работната заплата в Шуменския университет нови РД-05-04 / 18.12.2020 г. 

 

СПЕЦИАЛНИ РЕШЕНИЯ НА АС ПО КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

2020г. 

 

РД-05-5/ 31.01.2020 г. 
•  Във връзка с предстоящите избори на ръководни органи в основните структурни звена на Шуменския университет приема за 

сведение информация за редуциране броя на зам.-деканите, както следва: 



 Факултет по хуманитарни науки – 1 декан и 2 зам.-декани 

Факултет по природни науки - 1 декан и 2 зам.-декани 

Факултет по математика и информатика – 1 декан и 1 зам.-декан 

Педагогически факултет – 1 декан и 3 зам.-декани 

Факултет по технически науки – 1 декан и 1 зам.-декан 

ДИКПО – 1 директор и 1 зам.-директор 

Колеж-Добрич - 1 директор и 1 зам.-директор 

• На основание чл. 34а, ал.3, т.2 от Закона за висшето образование приема за сведение положителното становище на Контролния 

съвет за бюджет 2020. 

• На основание чл. 35б, т. 3 от Закона за висшето образование приема за сведение положителното становище на Съвета на 

настоятелите за бюджет 2020. 

• След проведено обсъждане на очертаващите се тенденции през 2020 г. и въз основа на Закона за държавния бюджет на 

Република България за 2020 г., Постановление № 381 на Министерски съвет от 30.12.2019 г. за изпълнение на държавния бюджет 

на Република България за 2020 г. и указанията ДР № 1/17.01.2020 г. на Министерство на финансите и в съответствие с чл. 30, ал. 

1, т. 11 от Закона за висше образование АС приема бюджета на ШУ за 2020 г., както следва: 

- макет за месечно разпределение на бюджета на Шуменския университет за 2020 г. 

- проект на бюджет на Шуменския университет за 2020 г. – агрегирани данни 

- проект на бюджет на Шуменския университет за 2020 г. в сравнителна таблица 

- план-сметката за разходване на средствата, заложени в бюджета на Студентския съвет за финансовата 2020 г. 

• Приема отчета за дейността на Университетската библиотека за 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 9-11 ноември 2019 г. 

• Актуализира Стандарта за обучение на докторанта (Приложение №1) към Правилника за развитие на академичния състав на 

Шуменския университет. 

• Актуализира пакета и комплекта на докторанта в частта Индивидуален учебен план, Годишен отчет, Атестационен лист на 

докторанта. 

• Приема Насоки за формиране на кредити и разпределението им в индивидуалния учебен план на докторанта (Приложение № 2 

към Правилника за развитие на академичния състав на Шуменския университет). 

• Актуализира Правилника за развитие на академичния състав в Шуменския университет в Раздел II на ПРАСШУ. 

• Актуализира Процедура за издаване на европейско дипломно приложение в Шуменския университет „Епископ Константин 

Преславски“. 

• Утвърждава процедура за издаване на диплома за висше образование в Шуменския университет „Епископ Константин 

Преславски“. 

• Утвърждава Правила за заявяване, закупуване и предаване на нова компютърна техника от преподаватели и служители на 

Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. 

• Утвърждава разпределението на държавната субсидия за научноизследователска и художественотворческа дейност за 2020 г. 

да се извърши на база на брой заети щатове на първи основен договор  



• Утвърждава разпределението на държавната субсидия за научноизследователска и художественотворческа дейност за 2020 г. 

да не включва щатове, заети от преподаватели в неплатен отпуск, от преподаватели в майчинство и от преподаватели на лекторат 

• Утвърждава разпределението на държавната субсидия за научноизследователска и художественотворческа дейност за 2020 г. 

• Утвърждава Инструкция за разработване на годишен план за НИХТД за 2020 г. и Инструкция за разработване на годишен 

отчет за НИХТД за 2019 г. 

• Утвърждава Правила и критерии на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ за разпределение на 

средствата към основните структурни звена по Национална програма „Млади учени и постдокторанти“ 

• Утвърждава разпределението на финансовите средства по Национална програма „Млади учени и постдокторанти“. 

• Разрешава сключването на Споразумение за публикуване на списанието Аcta Scientifica Naturalis между Шуменския 

университет и Де Грютер, Полша (De Gruter Poland Sp z o.o.), като Факултетът по природни науки се задължава да продължи 

поддържането на базата от данни след изтичането на 5-годишния договорен период.     
• Утвърждава решенията на Централната комисия по кандидатстудентска дейност от заседанието, проведено на 29.01.2020 г. 

(Протокол № РД-07-03), както следва: 

- Правилник за прием на студенти в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ след завършено висше 

образование за учебната 2020/2021 година  

- предложение за план-приема за учебната 2020/2021 г. на приеманите в редовна форма на обучение студенти и докторанти по 

ПМС 103/1993 и по ПМС 228/1997 

- предложение за план-прием за учебната 2020/2021 г. за ОНС доктор 

- предложение за утвърждаване на годишни такси за обучение на студенти, приети след завършено средно образование, за 

учебната 2020/2021 г. 

• Утвърждава предложените на основание чл. 5 от Правилника за организацията и дейността на Консултативния център за 

финансови анализи към Шуменския университет промени, както следва:   

- отпада ограничението за заплащане на наднормените часове за заетостта в ОКС бакалавър, считано от учебната 2020/2021 г.  

- наднормените часове за заетост в ОКС бакалавър да се заплащат по 2,80 лв. за академичен час, считано от учебната 

2020/2021г. 

- отпада ограничението за заплащане на заетостта в ОКС магистър, считано от учебната 2020/2021 г. 

- считано от учебната 2020/2021 г., наднормените часове за заетост в ОКС магистър да се заплащат, както следва: 

    за хабилитирани преподаватели – до 5,50 лв. за 1 академичен час 

    за нехабилитирани преподаватели – до 4,50 лв. за 1 академичен час 

-  считано от учебната 2020/2021 г., заетостта в ОКС бакалавър – платена форма, да се заплаща, както следва: 

    за хабилитирани преподаватели – до 5,50 лв. за 1 академичен час 

    за нехабилитирани преподаватели – до 4,50 лв. за 1 академичен час 

• Подкрепя предложението на проф. д.и.н. Георги Колев да бъде наградена проф. д.ф.н. Дечка Дечева Чавдарова със сребърна 

значка за принос за развитието на Шуменския университет и за издигане на авторитета му в страната и чужбина. 

• На основание Гл. IV, чл. 7 от Церемониала на ШУ, ФС на ФХН подкрепя предложението на Катедра „Руски език“ и ФС на 

ФХН да бъде присъдено званието „почетен доктор” (Doctor honoris causa) на ШУ на академик Виталий Григориевич Костомаров, 

президент на Института за руски език „А.С. Пушкин“ в гр. Москва (Русия). Прилага се мотивирано предложение. 

• Приема план на заседанията на АС през летния семестър на уч. 2019/2020 г. 



• Разрешава Шуменският университет да се включи като партньор в проект Създаване и развитие на Регионален иновационен 

център в тематична област „Мехатроника и чисти технологии“ в частта производство на базови елементи, детайли, възли и 

оборудване, вграждани като част от мехатронен агрегат, по процедура  BG16RFOP002-1.018 „Създаване и развитие на Регионални 

иновационни центрове (РИЦ)“, Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“, Инвестиционен приоритет 1.1 

„Технологично развитие и иновации“. Научното звено ще бъде в основата на предвидената за изпълнение проектна идея и 

основен двигател в научната и развойна дейност. 

• Разрешава Шуменският университет да сключи договор за партньорство с община Сакария по Съвместна оперативна програма 

за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“. Стойността на 

проекта е 119 280,90 евро за ШУ. Финансирането от Европейския съюз е на стойност 109 738,42 евро. Съфинансирането от страна 

на Шуменския университет е 9 542,5 евро. 

РД-05-6/ 28.02.2020 г. • Приема за сведение информация от ректора за обнародваните в Държавен вестник промени в Закона за висше образование. 

• Приема за сведение анализа на Консултативния център за финансови анализи за изпълнението на бюджета за 2019 г. 

• Приема отчета за касово изпълнение на бюджета на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ за 2019 г. 

• Приема годишния финансов отчет на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ за 2019 г. Във връзка с чл. 

90, ал. 4, ал. 6 и ал. 7 от Закона за висшето образование на основание Методиката за определяне на приноса на основните звена за 

осъществяване на обучението по всяко професионално направление, утвърдена в изпълнение на чл. 90, ал. 5 от Закона за висшето 

образование: 

- приема бюджета на основните звена към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ за 2020 г. по 

Приложение № 1 и Приложение № 2 

- утвърждава разпределение на получените приходи от такси за обучение и на средствата от държавния бюджет за издръжка на 

обучението между основните звена към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ за 2020 г. по Приложение №2 

- приема разпределението на разходите между основните звена към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ 

за 2019 г. по Приложение № 2 

- приема коефициенти за разпределение на разходите за разпределение между основните звена към Шуменския университет 

„Епископ Константин Преславски“ за 2020 г. по Приложение № 4 

- приема разпределение на преходен остатък от 2019 г. между основните звена към Шуменския университет „Епископ 

Константин Преславски“ в бюджета за 2020 г. по Приложение № 2, Приложение № 3, Приложение № 5 и Приложение № 6 

- приема разпределение по средствата от фонд СБКО и на Фонда за лечение на преподаватели и служители за 2020 г. по 

Приложение № 5 и Приложение № 6. 

• Утвърждава Инструкция за разработване на Стратегия за развитие на професионално направление. 

• Утвърждава научния отчет на проектите, финансирани през 2019 г. от средства, отпуснати целево от държавния бюджет. 

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

университет „Епископ Константин Преславски“ 2020-2021 г. 

• Утвърждава класирането на подадените проектни предложения за финансиране през 2020 г. със средства, отпуснати целево от 

държавния бюджет 

• Отменя изцяло разпоредбите на чл. 28, ал.1 и ал.2 от Правилника за структурата и организацията на процеса на обучение в 

Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ 

• Допълва списъка на състезанията, чиито резултати се признават за кандидатстудентски конкурсни изпити в Шуменския 



университет „Епископ Константин Преславски“. Приема пакет от документи за провеждане на състезания, чиито резултати се 

признават за кандидатстудентски конкурсни изпити в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. 

• Приема норматив на преподавателите за уч. 2020/2021 г., както следва: 

Нормативът за учебната 2020/2021 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 административни 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 2020/2021 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. 11.1.1.1., т. 11.1.1.2. и т. 11.1.1.3., 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. 

11.1.1.1., т. 11.1.1.2. и т. 11.1.1.3. 

РД-05-08 / 29.04.2020 г. • Във връзка с изискванията на НАЦИД за попълване данните в Регистъра на академичния състав приема за сведение 

информация относно необходимостта от подаване на информация за заетостта на преподаватели, включително и хонорувани, 

обезпечаващи часове в магистърски програми 

• Утвърждава нови учебни планове за учебната 2020/2021 г. 

• Актуализира учебни планове за учебната 2020/2021 г. 

• Утвърждава постоянни промени в учебните планове за учебната 2020/2021 г. 

• Утвърждава квалификационни характеристики за магистърски програми “Астрофизика”, “Медицинска физика” и 

“Метеорология”, редовна форма на обучение, прием 2020/2021 г. и квалификационни характеристики за магистърски програми 

“Астрофизика” и “Метеорология”, задочна форма на обучение, прием 2020/2021 г. 

• Актуализира квалификационната характеристика за магистърска програма “Дидактика на биологията и здравното 

образование” 

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

Преславски“ за 2020 г. 

• Утвърждава следните решения, съгласувани с ръководствата на основните структурни звена: 

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



учебната 2020/2021 г. 

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

висше образование за учебната 2020/2021 г. 

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

университет по реда на чл. 21, ал. 2 от ЗВО за учебната 2020/2021 г. 

• Приема поканата, отправена от Българско-турската търговско-индустриална камара, Шуменският университет да бъде първият 

ВУЗ от страната, приет за редовен член на Камарата. 

РД-05-09 / 29.05.2020 г. • Приема план-графика за провеждане на дистанционен одит на 30.06.2020 г. (онлайн и по документи), приет на заседание на 

Комисията по оценяване и поддържане качеството на обучението и на  академичния състав (Протокол № 5 от 26.05.2020 г.), както 

и съпътстващата го документация 

• Утвърждава доклад за изпълнение на препоръките на Постоянната комисия по технически науки на НАОА за четиригодишен 

период след програмна акредитация на професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, област на висше 

образование 5. Технически науки, ОКС бакалавър и ОКС магистър към Факултета по технически науки въз основа на обща оценка 

от акредитацията 9.06 с рецензент на документацията доц. д-р Доника Диманова 

• Актуализира Институционална програма за действие по програма Еразъм+ на Шуменския университет за 2020 г. със 

съответните приложения към нея 

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

• Актуализира Правилника за кандидатстване в Шуменския университет след средно образование 

• Във връзка с текущи строително - монтажни дейности на сградния фонд на  Шуменски университет „Епископ Константин 

Преславски“ да стартира процедура рамково споразумение чрез публично състезание на основание по  чл. 18, ал. 1, т. 12 на ЗОП с 

обща прогнозна стойност 200 000 лв. (двеста хиляди лв.) без ДДС или 240 000 (двеста и четиридесет хиляди) лева с ДДС за срок от 

3 години 

• Във връзка с отпуснати целеви средства за строително-ремонтни дейности за ДИКПО – гр. Варна, да стартира открита 

процедура чрез публично състезание на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 на ЗОП в размер на 250 000 лв. (двеста и петдесет хиляди лв.) 

без ДДС или 300 000 (триста хиляди) лева с ДДС 

• Във връзка с доклад от инж. Надежда Иринкова - гл. координатор на ЦККМ за закупуване на компютърна техника и 

периферия от средства на ОСЗ, вътрешни и външни проекти да бъде стартирана открита процедура по ЗОП в размер на 75 500 

(седемдесет и пет хиляди и петстотин лв.) без ДДС или 90 600 (деветдесет хиляди и шестстотин) лева с ДДС 

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

финансиран с европейски средства, да се увеличат утвърдените в т. 8.2.1.8. от Академичния съвет средства (Протокол ¬№ РД-05-

01/27.09.2019 г.) със сумата от 400 000 лв. без ДДС. Общата сума да се използва за стартиране на открита процедура с предмет 

“Доставка на оборудване по обособени позиции”. Финансирането ще изцяло от проекта 

• Утвърждава постоянни промени в учебни планове 

• Разрешава сключването на рамково споразумение, предложено от Университетския колеж по социални науки, гр. Ченстохова, 

Полша, след съгласуване с юрисконсулта на Шуменския университет. 

РД-05-10 / 26.06.2020 г. • Актуализира Правилника на Шуменския университет за признаване на висше образование и завършени периоди на обучение в 

чуждестранни висши училища 

• Изменя чл. 32 (3) от Методиката за определяне на приноса на основните звена за осъществяване на обучението по всяко 



професионално направление. 

• Утвърждава постоянни промени в учебни планове. 

РД-05-11 / 24.07.2020 г. • Приема за сведение информация, съгласно чл. 6 от Раздел II на Фонда "Подкрепа за издаване на публикации в издания с 

импакт фактор (IF) и импакт ранг (SJR)”, относно: 

- налични средства във фонда към м. юли 2020 г. – 12 604,20 лв. 

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

първото шестмесечие на 2020 г. към фонда с обща стойност 1 747,31 лв. 

• Утвърждава Програма от мерки за изпълнение на задължителните препоръки на Акредитационния съвет на НАОА във връзка 

с институционалната акредитация на ШУ „Епископ Константин Преславски“ въз основа на обща оценка по критериите 9,12. 

• Приема отчета на резултатите от проведения на 30.06.2020 г. дистанционен вътрешен одит по Системата за наблюдение, 

поддържане и управление на качеството на образованието и академичния състав във връзка с прилагането на актуализирания 

Стандарт за обучение на докторанти в акредитираните в Шуменския университет докторски програми. 

РД-05-01 / 25.09.2020 г. • Актуализира 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 2020 г. 

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

допълнителни стипендии на докторантите към основните структурни звена, както и самото разпределение на финансовите 

средства 

• Във връзка с ремонтни дейности на ДИКПО – Варна да се закупят климатици за аула 1 (кино салон) и спортен комплекс на 

стойност до 20000,00 (двадесет хиляди) лева без ДДС. 

• Актуализира учебни програми за учебната 2020/2021 г. 

• Утвърждава план за квалификационната дейност на ДИКПО-Варна за учебната 2020/2021 г. 

РД-05-02 / 30.10.2020 г. • Приема комплект документи за провеждане на дистанционен одит (онлайн и по документи) от 16.11.2020 г. до 20.11.2020 г.: 

- план-график за провеждане на дистанционния одит; 

- план за вътрешния одит; 

- инструктаж „Вътрешни одитори“; 

- доклад за резултатите от одита от ОСЗ. 

• 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 2019-2020 г. 

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

на образованието/ за учебната 2020-2021 г. 

• Утвърждава актуализиран учебен план за придобиване на професионална квалификация „учител“ към Центъра за 

продължаващо образование за учебната 2020/2021 г. 

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

разходи по платени форми на обучение, както следва: 

- променя наименованието на Правила за определяне и изплащане на възнаграждения и на други свързани разходи по платени 

форми на обучение; 

- приема промените в текста на правилата. 



РД-05-03 / 27.11.2020 г • Във връзка с процедура по следакредитационно наблюдение и контрол на професионално направление 9.1. Национална 

сигурност, област на висше образование 9. Сигурност и отбрана утвърждава доклад за изпълнение на препоръките на Постоянната 

комисия по стопански и правни науки, сигурност и отбрана на НАОА за четиригодишен период след програмна акредитация на 

професионално направление 9.1. Национална сигурност, област на висше образование 9. Сигурност и отбрана за ОКС бакалавър и 

ОКС магистър към Факултета по технически науки на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”; Утвърждава 

документация от доказателствен материал, съобразно спецификата на препоръките с рецензент на документите доц. д-р Пламен 

Михайлов. 

РД-05-04 / 18.12.2020 г. • Приема отчета на Комисията по оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав за учебната 

2019/2020 г. и отчета на резултатите от проведения дистанционен институционален одит (16-20.11.2020 г.) на Системата за 

управление, оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав; 

• Утвърждава пакет от документи за конкурсната сесия за 2021 г. за проекти на ШУ, финансирани от Държавната субсидия за 

научноизследователска и художественотворческа дейност и график за провеждане на конкурс за финансиране на проекти през 

2021 г. със средства, отпуснати целево от Държавния бюджет на ШУ за НИХТД; 

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

фактор (IF) и импакт ранг (SJR)” за 2020 г. с налични средства към м. декември 2020 г. - 12 155.28 лв. 

• Утвърждава решенията на Централната комисия по кандидатстудентска дейност по Протокол № РД-07-02 от заседание, 

проведено на 16.12.2020 г., както следва: 

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

средно образование за учебната 2021/2022 година; 

- Приема предложение за броя на приеманите за обучение студенти за учебната 2021/2022 г. в ОКС професионален бакалавър, 

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

поръчка; 

- Приема предложение за броя на приеманите за обучение студенти за учебната 2021/2022 г. в ОКС професионален бакалавър, 

ОКС бакалавър, ОКС магистър (след средно образование) и ОКС магистър (след бакалавър) – за обучение срещу заплащане по чл. 

9, ал. 3, т. 6, буква б от ЗВО; 

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

конкурсни изпити за учебната 2021/2022 г. 

• Приема отчета на Центъра за продължаващо образование за учебната 2019-2020 г. 

• Приема норматив на преподавателите за уч. 2021/2022 г., както следва: 

- Нормативът за учебната 2021/2022 г. на преподавателите, заемащи академичните длъжности асистент, главен асистент, 

доцент и професор, е 420 часа аудиторна заетост (АЗ) в упражнения и 100 часа извън аудиторна заетост (ИАЗ), от които 50 часа за 

приемно време и 50 часа за НИХТД (минимум една публикация и едно участие в проект), като 1 час лекция е равен на 2 часа в 

упражнения. 

- Нормативи на преподавателите, заемащи административни длъжности: 

ректор – 180 ч. АЗ + 100 ч.  ИАЗ 

зам.-ректор – 240 ч. АЗ + 100 ч.  ИАЗ 

академичен секретар – 240 ч. АЗ + 100 ч.  ИАЗ 

декан/директор на колеж или департамент, директор КЦФА – 350 ч. АЗ + 100 ч.  ИАЗ 



зам.-декан/зам.-директор на колеж или департамент – 370 ч. АЗ + 100 ч.  ИАЗ 

ръководител на катедра – 390 ч. АЗ + 100 ч.  ИАЗ. 

- Нормативът за учебната 2021/2022 г. на преподавателите, заемащи длъжностите преподавател и старши преподавател, е 

както следва:  

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

една публикация и едно участие в проект) 

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

- Нормативът на преподавателите на щат в ДИКПО се определя съгласно т. 6.2.1., т. 6.2.2. и т. 6.2.3., като до 50% от 

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

дейност в ДИКПО. 

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

съгласно т. 6.2.1., т. 6.2.2. и т. 6.2.3. 

• Разрешава сключването на безсрочен договор между Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ и Държавния 

институт по руски език „А. С. Пушкин“; 

• Разрешава сключването на договор за сътрудничество между Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ и 

Федерално държавно бюджетно образователно учреждение за висше образование „Московски държавен лингвистичен 

университет“ (МГЛУ). 

 

ПРОВЕДЕНИ ОДИТИ 2020 г. 

Период на 

одита  

Тема на одита Проверявани 

звена 
Резултати и препоръки Предприети действия 

30.06.2020 г. Проверка на 

състоянието на 

докторските 

програми в 

различните ПН на 

ШУ 

ФХН, ФПН, ПФ, 

ФТН, ФМИ, ЦД 

1. Препоръчва се анкетиране на докторантите при 

атестиране след първата година от обучението им, 

както и на изхода на обучението. Резултатите от 

анкетирането да бъдат представяни на заседания на 

КС и вземани предвид при организирането на 

обучението в съответните докторските програми.  

 

Срок: постоянен 

Отговорник: зам.-декани по 

учебната дейност; катедри, 

администриращи 

докторските програми  

 

2. По преценка на основните структурни звена и 

катедрите, администриращи докторски програми, при 

1. В проверените катедри се провежда 

регулярно анкетиране на докторанти, 

като резултатите от провежданите 

анкети се обсъждат на катедрени 

заседания. Напомняме на 

академичните ръководства, че 

предстои провеждане на анкетиране на 

новозачислените през месец февруари 

2020 г. докторанти при тяхното 

годишно атестиране. 

 

 

 

2. След проведения одит през месец юни 

2020 г. не е имало зачисляване на 



зачисляване на нови докторанти да се организира 

встъпителен семинар за ориентиране на докторантите 

и запознаване със спецификата на образователната 

степен в различните форми на обучение, със 

Стандарта за обучение на докторанти и останалата 

нормативна база, регулираща тяхното обучение, както 

и с административните структури, ангажирани с 

обучението на докторанти. 

Срок: постоянен 

Отговорник: зам.-декани по 

учебната дейност; катедри, 

администриращи 

докторските програми  

 

Отчетът от одита е разгледан и утвърдени от АС 

Протокол № РД-05-11 / 24.07.2020 г. 

докторанти и все още не може да се 

отчете изпълнението на препоръката. 

Предстои зачисляване на първите 

докторанти след като е направена 

препоръката, така че обръщаме 

внимание на Центъра за обучение на 

докторанти и деканските ръководства 

за обмисляне на възможности за 

реализиране на препоръката. 

16.11.2020 г.- 

20.11.2020 г. 

Одитиране 

функционирането 

на системата за 

управление на 

качеството във 

връзка с процедури 

по акредитация и 

САНК 

ОСЗ и катедри 1. Препоръчва се на новите академични ръководства да 

осъществят преглед на осигуреността на 

специалностите с хабилитиран преподавателски 

състав, както и на перспективите за академичното 

израстване с цел осигуряване на приемственост на 

хабилитирания състав до следващата акредитация на 

професионалните направления според предвидения 

график на НАОА. 

Срок: м. септември 2021 

Отговорник: академични 

ръководства на ОСЗ 

  

2. След преминаване на процедура по програмна 

акредитация на професионалните направления и 

получаване на акредитационна оценка да се 

изготвя/актуализира План за развитие на 

професионалните направления, съгласуван с 

програмата от мерки за изпълнение на 

задължителните препоръки на НАОА (ако има 

такива). 

Срок: постоянен 

Отговорник: зам.-декани по 

акредитация 

1. Академичните ръководства на 

основните структурни звена са 

запознати с актуалната ситуация и са 

осъществили преглед на осигуреността 

на специалностите с хабилитиран 

преподавателски състав. В различните 

факултети са преминали или текат 

процедури за академично израстване с 

цел осигуряване на приемственост на 

хабилитирания състав. 

2. Преминалите програмна акредитация 

специалности в различните 

професионални направления, 

представени в университета, следят 

препоръките, отправени от НАОА при 

акредитацията им и в съответствие с 

това разработват, наред с програмата 

от мерки за изпълнение на 

препоръките на НАОА, и План за 

развитите на професионалните 

направления. 



 


