
БЮЛЕТИН 

ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

2021 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. Правилник за прием на студенти в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ след 

завършено висше образование за учебната 2021/2022 година 

нов РД-05-05 / 29.01.2021 г.  

2. Правилник за устройството и дейността на Центъра по природни науки към ФПН нов РД-05-05 / 29.01.2021 г.  

3. Инструкция за разработване на годишен план за НИХТД за 2021 г. 

 

актуализация РД-05-05 / 29.01.2021 г.  

4. Инструкция за разработване на годишен отчет за НИХТД за 2021 г. актуализация РД-05-05 / 29.01.2021 г.  

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

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

актуализация РД-05-05 / 29.01.2021 г.  

6. Инструкция за изготвяне на учебните планове на специалностите с прием след средно образование в 

Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ 

нова РД-05-06 / 26.02.2021 г.  

7. Правилник за прием на студенти след завършено средно образование в ШУ за учебната 2021/2022 г. нов РД-05-06 / 26.02.2021 г.  

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

университет „Епископ Константин Преславски“ 2021 г. 

нова РД-05-06 / 26.02.2021 г. 

9. Стратегия за прилагане на резултатите от научноизследователската дейност на Шуменския университет 

„Епископ Константин Преславски“ 2021-2025 

нова РД-05-06 / 26.02.2021 г.  

10. Правилник за организацията и дейността на Стопанския съвет нов РД-05-06 / 26.02.2021 г.  

11. Правилник за вътрешните нормативни актове на ШУ „Епископ Константин Преславски“ нов РД-05-06 / 26.02.2021 г.  

12. Правилник на Методическия съвет на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ актуализация РД-05-06 / 26.02.2021 г.  

13. Инструкция за организация и провеждане на практическата подготовка на студентите от специалностите 

на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ за придобиване на професионална 

квалификация „учител“ 

актуализация РД-05-06 / 26.02.2021 г. 

14. Инструкция за организация и провеждане на практическата подготовка на магистри-неспециалисти от 

Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ за придобиване на професионална 

квалификация „учител“ 

актуализация РД-05-06 / 26.02.2021 г.  

15. Указание за оформяне на инструкция за организация и провеждане на практическата подготовка на 

студентите от специалностите на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ за 

ново РД-05-06 / 26.02.2021 г.  



придобиване на професионална квалификация „учител“ 

16. Инструкция за изготвяне на учебните планове на специалностите с прием след завършено висше 

образование в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ 

нова  РД-05-07 / 26.03.2021 г.  

17. Правилник за структурата и дейността Центъра за езиково обучение към ДИКПО-гр. Варна. нов РД-05-08 / 23.04.2021 г.  

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

Константин Преславски“ 

актуализация РД-05-09 / 28.05.2021 г.  

19. Правилник на Методическия съвет на ШУ „Епископ Константин Преславски“ актуализация РД-05-02 / 29.10.2021 г. 

20. Церемониал на ШУ „Епископ Константин Преславски“ актуализация РД-05-02 / 29.10.2021 г. 

21. Правилник за развитие на академичния състав на ШУ „Епископ Константин Преславски“ актуализация РД-05-03 / 26.11.2021 г. 

22. Правилник за организацията и дейността на Центъра за продължаващо образование към ШУ „Епископ 

Константин Преславски“ 

нов РД-05-03 / 26.11.2021 г. 

 

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

за допълнителни стипендии на докторантите към основните структурни звена 

нови 

 

РД-05-03 / 26.11.2021 г. 

 

24. Вътрешните правила за работна заплата в ШУ „Епископ Константин Преславски“ актуализация РД-05-03 / 26.11.2021 г. 

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

завършено средно образование за учебната 2022/2023 година 

нов РД-05-04 / 17.12.2021 г. 

26. Вътрешни правила за работна заплата в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ актуализация РД-05-04 / 17.12.2021 г. 

 

СПЕЦИАЛНИ РЕШЕНИЯ НА АС ПО КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

2021г. 

РД-05-05/ 29.01.2021 г. 

 
• Приема бюджета на ШУ за 2021 г., както следва: 

- макет за месечно разпределение на бюджета на Шуменския университет за 2021 г.  

- проект на бюджет на Шуменския университет за 2021 г. – агрегирани данни  

- проект на бюджет на Шуменския университет за 2021 г. в сравнителна таблица  

- разшифровка на параграф 46-00 „Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности“ за 2021 г. 

- план-сметката за разходване на средствата, заложени в бюджета на Студентския съвет за финансовата 2021 г. 

• Приема представения от инж. Илияна Николова отчет за дейността на Университетското издателство за 2020 г. 

• Във връзка с отбелязването на 50 години от създаването на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ като 

самостоятелно висше учебно заведение утвърждава доклада от проф. д.и.н. Георги Колев, вх. № Р-027 от 26.01.2021 г., както 

следва: 

- 2021 година да бъде обявена за Година на юбилея и всички публични събития да бъдат под мотото „50 години заедно 

пишем историята“ 

- Избира Организационен комитет 

- Организационният комитет да подготви и предложи юбилейна програма за утвърждаване от АС на заседанието през м. 

април 2021 г. 

- Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка и опасността от разпространение на COVID-19, динамично 



променящата се ситуация в България и света, наложените ограничения и изисквания за спазване на социална дистанция, 

официалното честване на юбилея да се отложи за Епископ-Константиновите дни през м. май 2022 г. 

• Създава Комисия по вътрешно-нормативни актове на Шуменския университет, като постоянен, помощен консултативен орган, 

който да подпомага АС по осигуряване на законосъобразността и актуалността на вътрешните нормативни актове на ШУ с 

действащото законодателство в РБ. Утвърждава състава на Комисията. 

• Приема график за обучение на преподаватели и административен персонал за 2021 г. в съответствие с прилагането на 

Системата за наблюдение, оценяване, поддържане и управление на качество на образованието и академичния състав в 

Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ 

• Във връзка с постъпил доклад от процедура по следакредитационно наблюдение и контрол на професионално направление 2.4. 

Религия и теология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки утвърждава доклад за изпълнение на препоръките на 

Постоянната комисия по хуманитарни науки и изкуства на НАОА за тригодишен период след програмна акредитация на 

професионално направление 2.4. Религия и теология за ОКС бакалавър, редовна форма на обучение към Факултета по 

хуманитарни науки на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” въз основа на обща оценка по критериите 

7.71; Утвърждава документация от доказателствен материал, съобразно спецификата на препоръките с рецензент на 

документите доц. д-р Стефан Минков. 

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

към НАОА за периода след програмна акредитация на професионално направление 3.9. Туризъм, образователно-

квалификационна степен „бакалавър“, редовна и задочна форма на обучение в Шуменския университет „Епископ Константин 

Преславски“ въз основа на обща оценка по критериите 7.45; Утвърждава документация от доказателствен материал, съобразно 

спецификата и реда на препоръките с рецензент на документацията проф. д-р Димчо Захариев. 

• Утвърждава следните решения на Комисията по НИХТД от заседание, проведено на 26.01.2021 г.: 

- разпределението на държавната субсидия за научноизследователска и художественотворческа дейност за 2021 г. да се 

извърши на база на брой заети щатове на първи основен трудов договор, без щатовете, заети от преподаватели в неплатен 

отпуск, от преподаватели в майчинство и на лекторати 

- разпределение на държавната субсидия за научноизследователска и художественотворческа дейност за 2021 г. 

- Инструкция за разработване на годишен план за НИХТД за 2021 г. и Инструкция за разработване на годишен отчет за 

НИХТД за 2021 г.  

- критерии на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ за разпределение на средствата към основните 

структурни звена по национална програма „Млади учени и постдокторанти“, както и самото разпределение на 

финансовите средства. 

• Утвърждава решенията на Централната комисия по кандидатстудентска дейност по Протокол № РД-07-03 от заседание, 

проведено на 27.01.2021 г., както следва: 

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

висше образование за учебната 2021/2022 година  

- Приема предложение за план-приема за обучение на студенти и докторанти по ПМС 103/1993 и по ПМС 228/1997 за 

учебната 2021/2022 г.  

- Приема предложение за план-приема за ОНС доктор през учебната 2021/2022 г. 

- Приема предложение до Министерския съвет за утвърждаване на годишни такси през учебната 2021/2022 г. за обучение 

на студенти, приети след завършено средно образование. 

- Пакет от документи за записване на студенти в ШУ, приети през учебната 2021/2022 г. 



- Приема за сведение информация от доц. д-р Чавдар Сотиров относно организираната поредица от срещи между 

представители на институции в системата на училищното образование с представители на висшите училища и 

представители на МОН в периода 18.01.2021 г. – 29.01.2021 г., свързани с: 

Организацията и провеждането на профилираната подготовка в 11. и 12. клас и държавните зрелостни изпити по 

профилиращите предмети; 

Политиките на висшите училища във връзка с приемане на ученици от средните училища, които са изучавали 

даден профилиращ предмет и/или са се явили на матура по него за зачитане на резултатите при кандидатстване. 

• Поради необходимостта от администриране и поддръжка на Университетската информационна система (УИС) и включените 

към нея модули за управление на информационните потоци от данни в структурите на ШУ - поддръжка на съществуващите 

софтуерни решения от системата на УИС и поддръжка и администриране на бази от данни, да се разреши разход в размер на  

4000 (четири хиляди) лева без ДДС на месец за срок до стартиране на нов програмен продукт. 

• Да бъде сключен договор за предоставяне на услуги, свързани с разработване документи за възлагане на обществени поръчки, 

по реда на Закона за обществени поръчки. Обща прогнозна стойност 1 200,00 (хиляда и двеста) лева без ДДС на месец, за срок 

от 12 /дванадесет/ месеца. 

• Считано от 01.02.2021 г. да бъде сключен договор с фирма „Супер Хостинг. БГ“ ООД за срок от 1 година  и такса  до 5000 лв. 

без ДДС. Договорът да включва ползване на хостинг услуги/независим виртуален сървър/ за Университетската платформа за 

обучение в електронна среда, който ще се използва за изграждане и поддържане на копие на платформата, за да се съхраняват 

архиви за нуждите на отчитане на учебния процес. 

• Приема Правилник за устройството и дейността на Центъра по природни науки към ФПН. 

РД-05-06 / 26.02.2021 г. • Приема за сведение анализа на изпълнението на бюджета към 31.12.2020 г. и резултатите от него; 

• Приема отчета за касово изпълнение на бюджета на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ за 2020 г.; 

• Приема годишния финансов отчет на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ за 2020 г.; 

• Приема бюджета на основните звена към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ за 2021 г.; 

• 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 2021 г.; 

• Приема разпределението на разходите между основните звена към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ 

за 2021 г.; 

• Приема коефициенти за разпределение на разходите за разпределение между основните звена към Шуменския университет 

„Епископ Константин Преславски“ за 2021 г.; 

• Приема разпределение на преходен остатък от 2020 г. между основните звена към Шуменския университет „Епископ 

Константин Преславски“ в бюджета за 2021 г.; 

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

2021 г.; 

• Приема отчета за дейността на Университетската библиотека за 2020 г.; 

• Утвърждава Инструкция за изготвяне на учебните планове на специалностите с прием след средно образование в Шуменския 

университет „Епископ Константин Преславски“; 

• Актуализира Правилника за прием на студенти след завършено средно образование в ШУ за учебната 2021/2022 г.; 

• Приема научния отчет на проектите в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, финансирани през 2020 г. 

от средствата, отпуснати целево от държавния бюджет; 



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

„Епископ Константин Преславски“ 2021 г.; 

• Приема Стратегия за прилагане на резултатите от научноизследователската дейност на Шуменския университет „Епископ 

Константин Преславски“ 2021-2025.; 

• Утвърждава класирането на подадените проектни предложения за финансиране през 2021 г. със средства, отпуснати целево от 

държавния бюджет; 

• Приема Правилник за организацията и дейността на Стопанския съвет; 

• Приема Правилник за вътрешните нормативни актове на ШУ „Епископ Константин Преславски“; 

• Актуализира Правилник на Методическия съвет на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“; 

• Приема Инструкция за организация и провеждане на практическата подготовка на студентите от специалностите на 

Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ за придобиване на професионална квалификация „учител“; 

• Приема Инструкция за организация и провеждане на практическата подготовка на магистри-неспециалисти от Шуменския 

университет „Епископ Константин Преславски“ за придобиване на професионална квалификация „учител“; 

• Приема Указание за оформяне на инструкция за организация и провеждане на практическата подготовка на студентите от 

специалностите на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ за придобиване на професионална 

квалификация „учител“; 

• За нуждите на издателството на ШУ „Епископ Константин Преславски“ да бъдат отпуснати до 10000,00 (десет хиляди) лева 

без ДДС за закупуване на печатна машина; 

• Да бъде обявена процедура за закупуване на 9 броя преносими компютри със средства на външен проект НП-06-ПН-40/8 на 

стойност 14000,00 (четиринадесет хиляди) лева без ДДС; 

• Утвърждава учебен план за допълнителна професионална квалификация „Учител по география и икономика“. 

РД-05-07 / 26.03.2021 г. • Приема Програма за постигане на финансова устойчивост и повишаване на оценката на предлаганото висше образование на 

Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“; 

• Утвърждава доклад за изпълнение на препоръките на Постоянната комисия по аграрни науки и ветеринарна медицина към 

НАОА за периода след програмна акредитация на професионално направление 6.2. Растителна защита, област на висше 

образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, ОКС професионален бакалавър, редовна форма на обучение, ОКС 

бакалавър, редовна форма на обучение и ОКС магистър, редовна и задочна форма на обучение в Шуменския университет 

„Епископ Константин Преславски“, въз основа на обща оценка по критериите 7.12. Утвърждава документация от 

доказателствен материал, съобразно спецификата на препоръките с рецензент на документите доц. д-р Стефка Калева; 

• Приема за сведение информация от доц. д-р Стефка Калева относно публикувания план-график в страницата на НАОА за 

САНК на висшите училища за 2021 г.; 

• Приема отчета за дейността на Центъра за кариерно развитие към Шуменския университет за 2020 година; 

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

Преславски“ през 2021 г.; 

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

№ 7/23.03.2021 г.), както следва: 

- приема годишния отчет за научноизследователска и художественотворческа дейност на Шуменския университет за 2020 г. 

със съпътстващите го приложения  

- приема годишния план за научноизследователска и художественотворческа дейност на Шуменския университет за 2021 



година 

• Утвърждава Инструкция за изготвяне на учебните планове на специалностите с прием след завършено висше образование в 

Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“; 

• Във връзка с изпълнение на постъпили заявки за закупуване на компютърна техника и периферия от средствата на 

научноизследователските проекти (с външно и вътрешно финансиране) в Шуменския университет „Епископ Константин 

Преславски“ да се стартира процедура с обществена поръчка, съгласно ЗОП, на стойност до 52 000 (петдесет и две хиляди) 

лева без ДДС; 

• Утвърждава  актуализирани учебни планове за учебната 2021/2022 г.; 

• Утвърждава постоянни промени в учебни планове за учебната 2021/2022 година. 

РД-05-08 / 23.04.2021 г.  • Във връзка с процедура по следакредитационно наблюдение и контрол на професионално направление 3.4. Социални 

дейности, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки утвърждава доклад за изпълнение на 

препоръките на Постоянната комисия по педагогически науки и социални дейности към НАОА за периода след програмна 

акредитация на професионално направление 4. Социални дейности, област на висше образование 3. Социални, стопански и 

правни науки, ОКС бакалавър и ОКС магистър, редовна форма на обучение към Педагогическия факултет на Шуменския 

университет „Епископ Константин Преславски“; утвърждава документация от доказателствен материал, съобразно 

спецификата на препоръките, с рецензент на документите: доц. д-р Виолета Кюркчийска. 

• Във връзка с проект по Програмата за развитие на Черноморския регион (2014-2020) да се стартира обществена поръчка за 

обучения и менторска дейност с прогнозна стойност на обществената поръчка до 100 000,00 (сто хиляди) лева без ДДС. 

• Утвърждава  актуализирани учебни планове за учебната 2021/2022 г. 

• Утвърждава постоянни промени в учебни планове за учебната 2021/2022 година 

• Приема Правилник за структурата и дейността Центъра за езиково обучение към ДИКПО-гр. Варна. 

• Приема учебен план за придобиване на професионална квалификация “учител” за учебната 2021/2022 г. към Центъра за 

продължаващо образование в гр. Шумен, предназначен за завършили висше образование без педагогическа правоспособност. 

РД-05-09 / 28.05.2021 г.  • Актуализира Правилника за структурата и организацията на процеса на обучение в Шуменския университет „Епископ 

Константин Преславски“; 

• Приема комплект документи за провеждане на дистанционен вътрешен одит на Системата за наблюдаване, поддържане и 

управление на качеството на образованието и академичния състав от 28.06.2021 г. до 30.06.2021 г.: план за дистанционен 

вътрешен одит, план-график за провеждане на дистанционния одит, инструктаж „Вътрешни одитори“, доклад за резултатите 

от одита от ОСЗ; 

• Във връзка с постъпил доклад на 27.05.2021 г. от координатора за ШУ на проект РАЦИО и планираното закупуване на 

специализирана апаратура по проект Националната пътна карта за научна инфраструктура „Регионален астрономически 

център за изследвания и обучение (РАЦИО)“ да се стартира обществена поръчка по чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП с обща стойност 

до 165 000 лв.; 

• Приема за сведение информация относно сключването на споразумение за сътрудничество между Шуменския университет и 

БТА. 

РД-05-10 / 25.06.2021 г.  • Приема доклад-самооценка и приложения към него за програмна акредитация на професионално направление 2.4. Религия и 

теология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки, за ОКС „бакалавър”, редовна форма на обучение, и ОКС 

„магистър”, редовна и задочна форма на обучение, към Факултета по хуманитарни науки на Шуменския университет „Епископ 

Константин Преславски”, приема доклад за изпълнение на задължителните препоръки на НАОА от програмната акредитация 



на професионално направление 2.4. Религия и теология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки към Факултета по 

хуманитарни науки на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” с рецензент на документацията доц. д-р 

Стефан Минков; 

• Приема за сведение информация от доц. д-р Росица Давидова-Маджарова относно спечелените проектни предложения по 

Процедура BG05M2OP001-2.016 „Модернизация на висшите училища“, както следва: 

- Проект BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и 

иновативно обучение в условията на цифрова трансформация” по Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж“ 2014-2020 г., професионално направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника, 5.13 Общо 

инженерство и 4.6 Информатика и компютърни науки, с водеща организация Икономически университет – Варна и 

партньори: Технически университет – Варна, Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров”, Шуменски 

университет “Епископ Константин Преславски“; 

- Проект BG05M2ОP001-2.016-0022 „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните 

ресурси в България“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., професионално 

направление 6.2. Растителна защита, с водеща организация: Лесотехнически университет – София и партньори: Минно-

геоложки университет "Св. Иван Рилски“, Технически университет - Габрово, Тракийски университет - Стара Загора, 

Шуменски университет “Епископ Константин Преславски“; 

- Проект BG05M2ОP001-2.016-0018 „МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната 

eкосистема“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., професионално 

направление   1.3. Педагогика на обучението по..., с водеща организация: Софийски университет “Св. Климент Охридски“ 

и партньори: Технически университет - София,  Химико-технологичен и металургичен университет - София, Югозападен 

университет “Неофит Рилски” - Благоевград, Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, Тракийски университет - 

Стара Загора, Университет “Проф. д-р Асен Златаров” - Бургас, Шуменски университет “Епископ Константин 

Преславски”, Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, Българска търговско-промишлена палата, 

Асоциация на индустриалния капитал в България,  Българска стопанска камара; 

- Проект BG05M2OP001-2.016-0010 „Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението по 

професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ по Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж“ 2014-2020 г., професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, с водеща 

организация: Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" и партньори: Шуменски университет "Епископ 

Константин Преславски", Конфедерация на работодателите и индустриалците в България – КРИБ. 

• Във връзка с необходимостта от подобряване и създаване на материално-техническа база за съхранение на документи /архив/ и 

мебели за обзавеждане за нуждите на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ да се стартират процедури 

по ЗОП до 100 000 лева /сто хиляди лева/ без ДДС. 

РД-05-12 / 23.07.2021 г.  • Приема доклада за изпълнение на задължителните препоръки на Постоянната комисия по стопански науки и управление на 

НАОА за тригодишен период след програмна акредитация на професионално направление 3.8 Икономика, образователно-

квалификационна степен „бакалавър” и „магистър”, редовна и задочна форми на обучение в Шуменски университет „Епископ 

Константин Преславски” въз основа на обща оценка по критериите 8,85, приема документация от доказателствен материал 

съобразно спецификата и поредността на препоръките с рецензент доц. д-р Радостина Енчева;        Във връзка с програмната 

акредитация на ПН 1.3. Педагогика на обучението по … утвърждава състав на Комисията за разработване на Програма от 

мерки за изпълнение на задължителните препоръки на Акредитационния съвет. 

• Приема отчета на резултатите от проведения дистанционен институционален одит (28.06.2021 г. - 30.06.2021 г.) на Системата 



за управление, оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав. 

• 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 2021 г. – 13 526, 21 лв. 

• На основание гл. IV, чл. 7 от Церемониала на ШУ подкрепя предложението на Катедра „История и теория на литературата“ и 

на Факултетния съвет на ФХН да бъде присъдено званието „почетен доктор” (Doctor honoris causa) на ШУ на Захари Тодоров 

Карабашлиев (белетрист и драматург). 

РД-05-01 / 24.09.2021 г • Във връзка с писмо от 3 юни 2021 г. на проф. Петя Кабакчиева относно графика на Националната агенция по оценяване и 

акредитация утвърждава решенията на Комисията по акредитация (Протокол № 1/21.09.2021 г.), както следва: 

- приема работен график за процедурите по акредитация и САНК през следващия акредитационен цикъл 2021-2025 г. 

- при промяна на нормативната уредба графикът да бъде актуализиран своевременно.  

• Във връзка с изтичащите институционални договори за сътрудничество с чуждестранни партньори и на основание чл. от 

Закона за висше образование разрешава сключването на нови договори със следните партньори: 

- Кубански държавен университет 

- Прешовски университет 

- Уралски университет 

- Мелитополски държавен университет 

- Източно-украински национален университет „Владимир Дал“ 

- Кузбаски държавен технически университет 

- Владимирски държавен университет „Александър и Николай Столетови“ 

- Потсдамски университет 

- Национален педагогически университет „Драгоманов“ 

- Самарски държавен университет за социални науки и педагогика 

- Алтайски държавен технически университет 

- Държавна институция „Южноукраински национален педагогически университет К. Д. Ушински“ 

- Ивановски държавен университет 

- Кокшетауски универсиет. 

РД-05-02 / 29.10.2021 г. • Приема за сведение информация относно предстоящото отбелязване на Деня на народните будители и на българските учени на 

1 ноември 2021 г. от 11 ч. пред Ректората и представянето на пощенско-филателно издание, посветено на образованието и 

науката и на 50 г. Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“. 

• Приема отчета за първата година на изпълнение на задълженията по договор за управление № ДО1-308/02.11.2020 г. на 

Ректора на Шуменския университет и приложенията към него. 

• Приема доклад самооценка и приложения към него за програмна акредитация на Докторска програма „Журналистика“, 

професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, област на висше образование 3. 

Социални, стопански и правни науки. Приема доклад за изпълнение на препоръките на Постоянната комисия по социални, 

стопански, правни науки, сигурност и отбрана във връзка с програмната акредитация на Докторска програма „Журналистика“ 

от професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, област на висше образование 3. 

Социални, стопански и правни науки във ФХН на ШУ „Епископ Константин Преславски“ с рецензент доц. д-р Константин 

Константинов 

• Приема самооценяващ доклад за изпълнение на задължителните препоръки на Постоянната комисия по технически науки на 

НАОА за четиригодишен период след програмна акредитация на професионално направление 5.7. Архитектура, строителство 



и геодезия, област на висше образование 5. Технически науки, ОКС „бакалавър”, редовна и задочна форма на обучение, и ОКС 

„магистър”, редовна и задочна форма на обучение, при Факултета по технически науки в Шуменския университет „Епископ 

Константин Преславски” въз основа на обща оценка по критериите 9.13. Приема документация от доказателствен материал 

съобразно спецификата и поредността на препоръките. Рецензент доц. д-р Стефка Петкова-Калева. 

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

програмната акредитация на професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… в Шуменския университет 

„Епископ Константин Преславски”, на основание на обща оценка 9.15 от 5 април 2021 г., предложена от Комисията за 

разработване на Програмата от мерки, избрана с решение на АС по протокол № РД-05-12 от 23.07.2021 г. 

• Приема комплект документи за провеждане на дистанционен вътрешен одит на Системата за наблюдаване, поддържане и 

управление на качеството на образованието и академични състав от 15.11.2021 г. до 19.11.2021 г.: 

- план за дистанционен вътрешния одит 

- план-график за провеждане на дистанционния 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 2020-2021 г. 

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

на образованието/ за учебната 2021-2022 г. 

• Поради изтичане на договора със „Суперхостинг.БГ“ ООД за ползване на хостинг услуги за сайта на Университета, 

Университетската платформа за обучение в електронна среда и сайта litermedia.com същият да бъде подновен за срок от 1 

година за сумата от 7 300,00 лева (седем хиляди и триста лева) без ДДС. 

• Да се сключи договор за закупуване на асансьор в Корпус 2 с включен монтаж и демонтаж на съществуващия на стойност до 

40 000 лв. (четиридесет  хиляди лева) без ДДС. 

• Дава принципно съгласие за учредяване на безвъзмездно ограничено вещно право по чл. 113 от ЗФВС или за предоставяне 

право на ползване или концесия за срок от 20 години на поземлен имот с идентификатор 83510.48.72 по кадастрална карта на 

гр. Шумен, с площ 13 057 кв. метра, находящ се в гр. Шумен, ул. „Ален мак“, за изграждане на мини-комплекс за футбол. 

Изграждането на спортната база за футбол и съпътстващите съоръжения ще бъде изцяло финансирано по Програма на УЕФА – 

UEFA HatrTrick V. 

• Утвърждава изменения и допълнения в чл. 14, т. 3 и чл. 16 на Правилника на Методическия съвет. 

• Актуализира Церемониала на ШУ „Епископ Константин Преславски“. 

• Разрешава сключване на договор за сътрудничество с Фикосота ООД гр. Шумен с основни области на сътрудничество: 

- повишаване нивото на квалификация на преподаватели, докторанти, специалисти и студенти на ШУ и Фикосота 

ООД, представляващ взаимен интерес 

- съвместни разработки в научната и развойна дейност 

- съвместна организация и провеждане на научни мероприятия.  

• Разрешава сключването на институционален договор за сътрудничество с Университета на Западна Бохемия, гр. Пилзен, 

Република Чехия. 

РД-05-03 / 26.11.2021 г. • Приема изменения и допълнения на Правилника на развитие на академичния състав на ШУ „Епископ Константин Преславски“ 

• Приема Правилник за организацията и дейността на Центъра за продължаващо образование към ШУ „Епископ Константин 



Преславски“ 

• Приема 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 

• Създава нов член 16 във Вътрешните правила за работна заплата в ШУ „Епископ Константин Преславски“ със следното 

съдържание: Чл.16. На научно-преподавателския състав на ШУ (в т.ч. преподаватели и старши преподаватели) на трудов 

договор с Университета се определя и заплаща допълнително финансово стимулиране (допълнително възнаграждение) за 

авторство или съавторство на научни публикации в списания, реферирани или индексирани в световните бази данни Web of 

Science или Scopus, и/или за постигнати високи резултати в научната дейност. Размерът на това допълнено финансово 

стимулиране се определя и изплаща въз основа на заповед на  Ректора в съответствие с изрична Методика за това, приета от 

Академичния съвет на  ШУ. 

• Да бъде актуализиран процентът върху основното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит по 

чл. 13, ал. 1 от ВПРЗШУ за синдикалните членове на синдикалните организации към ШУ и за присъединилите се към КТД, 

който, считано от 01.01.2022 г., да се увеличи от 1% (един процент) на 1,2% (едно цяло и две на сто). 

• Приема доклад-самооценка и приложения към него за програмна акредитация на Докторска програма „Нова и най-нова обща 

история“ от Професионално направление 2.2. История и археология, Област на висше образование 2. Хуманитарни науки с 

рецензент доц. д-р Светлана Неделчева. Приема доклад за изпълнение на препоръките на Постоянната комисия по 

хуманитарни науки и изкуства на НАОА от програмна акредитация на докторска програма „Нова и най-нова обща история“ от 

Професионално направление 2.2. История и археология, Област на висше образование 2. Хуманитарни науки, във ФХН на ШУ 

„Епископ Константин Преславски“ с рецензент доц. д-р Светлана Неделчева. 

• Приема доклад – самооценка и приложения към него за програмна акредитация на Докторска програма „Инженерна 

логистика“ от Професионално направление 5.13. Общо инженерство, Област на висше образование 5. Технически науки с 

рецензент доц. д-р инж. Красимир Давидов. Приема доклад за изпълнение на препоръките на Постоянната комисия по 

технически науки на НАОА от програмна акредитация на докторска програма „Инженерна логистика“ от Професионално 

направление 5.13. Общо инженерство, Област на висше образование 5. Технически науки, във ФТН на ШУ „Епископ 

Константин Преславски“ с рецензент доц. д-р инж. Красимир Давидов. 

• Приема доклад–самооценка и приложения към него за програмна акредитация на Докторска програма „Методика на 

обучението по математика и информатика“ от Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на 

висше образование 1. Педагогически науки с рецензент доц. д-р Радка Русева. Приема доклад за изпълнение на препоръките на 

Постоянната комисия по педагогически науки и социални дейности на НАОА от програмна акредитация на докторска 

програма „Методика на обучението по математика и информатика“ от Професионално направление 1.3. Педагогика на 

обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки, във ФМИ на ШУ „Епископ Константин Преславски“ с 

рецензент доц. д-р Радка Русева. 

• Приема доклад–самооценка и приложения към него за програмна акредитация на докторска програма „Методика на 

обучението по изобразително изкуство“ от Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, Област на висше 

образование 1. Педагогически науки с рецензент доц. д-р Чавдар Стойчев. Приема доклад за изпълнение на препоръките на 

Постоянната комисия по педагогически науки и социални дейности на НАОА от програмна акредитация на докторска 

програма „Методика на обучението по изобразително изкуство“ от Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението 

по…, област на висше образование 1. Педагогически науки, в ПФ на ШУ „Епископ Константин Преславски“ с рецензент доц. 

д-р Чавдар Стойчев. 



• Приема доклад–самооценка и приложения към него за програмна акредитация на Докторска програма „Методика на 

обучението по музика“ от Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, Област на висше образование 1. 

Педагогика с рецензент доц. д-р Керанка Велчева. Приема доклад за изпълнение на препоръките на Постоянната комисия по 

педагогически науки и социални дейности на НАОА от програмна акредитация на докторска програма „Методика на 

обучението по музика“ от Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. 

Педагогически науки, в ПФ на ШУ „Епископ Константин Преславски“ с рецензент доц. д-р Керанка Велчева. 

• Приема доклад–самооценка и приложения към него за програмна акредитация на Докторска програма „Методика на 

обучението по техника и технологии“ от Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, Област на висше 

образование 1. Педагогически науки с рецензент доц. д-р Чавдар Стойчев. Приема доклад за изпълнение на препоръките на 

Постоянната комисия по педагогически науки и социални дейности на НАОА от програмна акредитация на докторска 

програма „Методика на обучението по техника и технологии“ от Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението 

по…, област на висше образование 1. Педагогически науки, в ПФ на ШУ „Епископ Константин Преславски“ с рецензент доц. 

д-р Чавдар Стойчев. 

• Приема доклад–самооценка и приложения към него за програмна акредитация на докторска програма „Методика на 

обучението по физическо възпитание и спорт“ от Професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по…, Област на 

висше образование: 1. Педагогически науки с рецензент доц. д-р Керанка Велчева. Приема доклад за изпълнение на 

препоръките на Постоянната комисия по педагогически науки и социални дейности на НАОА от програмна акредитация на 

докторска програма „Методика на обучението по физическо възпитание и спорт“ от Професионално направление 1.3. 

Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки, в ПФ на ШУ „Епископ Константин 

Преславски“ с рецензент доц. д-р Керанка Велчева. 

• Актуализира Общ учебен план и квалификационна характеристика на докторска програма Нова и най-нова обща история, 

професионално направление 2.2. История и археология, научна област 2. Хуманитарни науки. 

• Приема предложението на проф. д.и.н. Георги Колев кабинет 419 на Факултета по природни науки да се преименува на името 

на проф. д.х.н. Галин Петров – ректор на Шуменския университет и дългогодишен преподавател по химия в Шуменския 

университет. 

РД-05-04 / 17.12.2021 г. • Приема отчета на резултатите от проведения дистанционен институционален одит (15-19.11.2021 г.) на Системата за 

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

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

графика за учебната 2020/2021 г. 

• Приема доклад-самооценка за изпълнение на задължителните препоръки на Постоянната комисия по технически науки на 

НАОА за четиригодишен период след програмната акредитация на професионално направление 5.13. Общо инженерство, 

област на висше образование 5. Технически науки, ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“, редовна и задочна форма на обучение, 

към Факултета по технически науки на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” въз основа на обща оценка 

по критериите 9,18 (девет цяло и осемнадесет стотни); Утвърждава документация от доказателствен материал съобразно 

спецификата и поредността на препоръките с рецензент доц. д-р Стефка Петкова-Калева. 

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

образование за учебната 2022/2023 година. 

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

чл. 30, ал. 1, т. 11 от Закона за висше образование изменя и допълва Вътрешните правила, които да бъдат утвърдени от Ректора 



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

• Утвърждава пакет от документи за конкурсната сесия за 2022 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 

2022 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 2021 г. с налични средства към м. декември 2021 г. - 12 828,42 лв. 

• Приема разпределението на предоставените допълнително средства към субсидията на Шуменския университет по ПМС 370 

от 04.11.2021 г. в размер на 350 228 лв., както следва:  

- § 40-00 стипендии      48 783 лв. 

- § 01-01 заплати и възнаграждения на персонала,  

нает по трудови правоотношения   176 000 лв. 

- § 05-51 осигурителни вноски от работодатели за ДОО 20 000 лв. 

- § 05-60 здравноосигурителни вноски от работодатели 9 000 лв. 

- § 05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване 5 000 лв. 

- § 10-16 вода, горива и енергия    91 445 лв. 

• От средствата за възнаграждения и осигуровки на преподавателите и служителите в Шуменския университет да бъдат 

изплатени еднократно с възнагражденията за м. декември 2021 г. следните суми: 

- за работещите на цял щат – 300 лв. 

- за работещите на ½  щат – 150 лв. 

- за работещите на ¼ щат – 75 лв. 

• Да се сключи договор с А1 България ЕАД за закупуване, монтаж и поддръжка на 3 (три) броя система „А1 Access Control - 

Термален дисплей за превенция на риска по антиковид мерки“ на обща стойност до 10 000 лв. без ДДС. 

• Утвърждава промяна в наименованията на следните специалности от професионално направление 4.6. Информатика и 

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

следва: 

- името на специалност Компютърна информатика се променя на Софтуерно инженерство 

- името на специалност Информационни технологии в икономиката се променя на Икономическа информатика. 

Приема и придружаващата специалностите учебна документация (квалификационни характеристики, проект на учебни 

планове и таблици за осигуреността на специалностите). 

• Разкрива нова магистърска програма Уеб дизайн и сигурност в професионално направление 4.6. Информатика и компютърни 

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

• Разрешава разкриване на нова специалност Интегрирани системи за дистанционно наблюдение и контрол в ОКС магистър по 

Проект BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно 

обучение в условията на цифрова трансформация“. 

• Преобразува Катедрата по начална и училищна педагогика, информатика и математика към Колеж Добрич в Катедра „Науки за 

образованието“ към същото основно звено на ШУ, считано от 01.01.2022 г. 

 

 



ПРОВЕДЕНИ ОДИТИ 2021 г. 

Период на 

одита  

Тема на одита Проверявани 

звена 

Резултати и препоръки Предприети действия 

28.06.2021 г.- 

30.06.2021 г. 

Проверка на 

актуалността на 

информацията на 

страниците на 

основните и 

обслужващи звена 

на ШУ, както и 

личните профили на 

преподавателите на 

страницата на 

университета. 

Всички ОСЗ – 

ФХН, ФПН, 

ФТН, ФМИ, ПФ, 

КД, ДИКПО. 

Обслужващи 

звена – ЦПД, 

Университетска 

библиотека, 

Университетско 

издателство, 

ЦКР, ЦМД, 

ЦПО, ЦД. 

1. На есенния институционален одит да бъде проверена 

актуалността на сайта на университета и вътрешната 

мрежа на следната информация: 

- Актуализирани комплекти на студента (сайт) 

- Актуализирани учебни програми (вътрешна мрежа). 

Срок: ноември 2021 г. 

Отговорник: зам.-декани по учебната дейност 

2. Раздел Художественотворческа дейност в 

персоналните страници на преподавателите да бъде 

преименуван на Художественотворческа и спортна 

дейност. 

Срок: октомври 2021 г. 

Отговорник: ръководителя на ЦККМ 

3. Раздел Участие в международни и национални проекти 

в персоналните страници на преподавателите да бъде 

преименуван на Участие в проекти. 

Срок: октомври 2021 г. 

Отговорник: ръководителя на ЦККМ 

4. Да се попълни информацията в профилите на 

новоназначени колеги в сайта на университета там, 

където такава липсва. 

Срок: октомври 2021 г. 

Отговорник: ръководителите на катедри 

5. Валидирането на наукометричните данни при 

процедури за академично израстване, атестиране и др. 

да бъде обвързано с информацията в персоналните 

страници на преподавателите. 

Срок: постоянен 

Отговорник: деканските ръководства, 

ръководителите на катедри 

1. На проведения есенен одит 15-

19.11.2021 г. са проверени: 

актуалността на комплектите на 

студентите на сайта на ШУ, както и 

актуалността на учебните програми 

във вътрешната информационна 

мрежа. 

2. Препоръка 2 е изпълнена в срок. 

3. Препоръка 3 е изпълнена в срок. 

4. Препоръка 4 перманентно се 

изпълнява. 

5. Препоръка 5 се изпълнява. 

15.11.2021 г.-

19.11.2021 г. 

Проверка на 

състоянието на 

качеството и 

управлението на 

учебния процес; 

Преглед и оценка 

Основни 

структурни звена 

и катедри. 

 

1. Препоръчва се в раздел „Специалности” от 

страниците на основните структурни звена на сайта на 

Шуменски университет да бъдат архивирани 

специалностите, по които не се реализира обучение 

през съответната учебна година. Това да става след 

съгласуване с Учебен отдел и доклад от академичните 

1. Препоръка 1 перманентно се изпълнява. 

2. Препоръка 2 е изпълнена в срок. 



на изпълнението на 

програмите от 

мерки за 

изпълнение на 

задължителните 

препоръки на 

НАОА и готовност 

за акредитационни 

процедури и 

процедури по 

САНК в различните 

професионални 

направления. 

ръководства на ОСЗ до директора на ЦККМ.  

Срок: ежегодно 

Отговорник: академични ръководства на ОСЗ,  

директор ЦККМ 

 

 

2. Да се отстранят техническите неточности, 

констатирани от комисиите. 

Срок: до следващия одит 

Отговорник: зам.-декани по учебна дейност 

 


