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ГЛАВА ПЪРВА 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1. Настоящият правилник урежда основните положения за устройството, 

дейността, управлението и финансирането на Центъра за продължаващо 

образование (ЦПО) към Шуменския университет „Епископ Константин 

Преславски“. 

Чл. 2. (1) Центърът за продължаващо образование е обслужващо звено на 

Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. 

(2) Центърът за продължаващо образование осъществява, ръководи и 

координира дейности, свързани с популяризирането, организирането и 

провеждането на следдипломно обучение и продължаващо образование. 

 

ГЛАВА ВТОРА 

ПРЕДМЕТ И ДЕЙНОСТ  

НА ЦЕНТЪРА ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Чл. 3. (1) В Центъра за продължаващо образование на Шуменския 

университет „Епископ Константин Преславски“ се организират и провеждат 

краткосрочни квалификационни курсове за педагогически специалисти (16 часа/1 

квалификационен кредит). 

(2) Обученията за придобиване на професионално-квалификационни 

степени (ПКС) по Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното 

развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти се 

осъществяват само в ДИКПО – гр. Варна на ШУ „Епископ Константин 

Преславски“. 

Чл. 4.  Центърът за продължаващо образование на Шуменския университет 

„Епископ Константин Преславски“ организира и провежда обучителни курсове 

от различен тип – за придобиване на допълнителни професионални знания и 

умения, за повишаване на професионални знания, умения и компетентности.  

Чл. 5. Центърът за продължаващо образование на ШУ „Епископ Константин 

Преславски“ организира и провежда обучение за придобиване на професионална 

квалификация “учител” след завършено висше образование. Придобиването на 

професионална квалификация учител се осъществява при спазване на Наредба за 

държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация учител 

и на други относими нормативни изисквания в тази област. 

 

ГЛАВА ТРЕТА 

СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ  

НА ЦЕНТЪРА ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Чл. 6. (1) Ръководството на Центъра за продължаващо образование (ЦПО) 

към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ се осъществява 

от Директор (ръководител). 
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(2) Директорът (ръководителят) на Центъра за продължаващо образование 

към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ се назначава от 

Ректора на ШУ. 

(3) Директорът на Центъра за продължаващо образование към ШУ може да 

бъде само хабилитирано лице, което работи на основен трудов договор в 

Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“.  

(4) Директорът (ръководителят) на Центъра за продължаващо образование 

към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“: 

1. представлява ЦПО пред органите на управление на Шуменския 

университет и на други звена на Университета; 

2. организира и ръководи дейността на ЦПО и представя пред АС на ШУ 

годишен отчет за дейността; 

3. осъществява координация и взаимодействие на ЦПО с останалите звена 

на ШУ „Епископ Константин Преславски“; 

4. съблюдава за съответствието на дейността на ЦПО с политиката на ШУ и 

за спазването на вътрешно-университетските актове; 

5. отговаря за поддържането и актуализирането на информацията в сайта на 

Университета, свързана с продължаващото образование; 

6. поддържа контакти с регионални и национални организации, фирми и 

институции, имащи пряко отношение към дейността на ЦПО. 

Чл. 7. (1) В Центъра за продължаващо образование към Шуменския 

университет „Епископ Константин Преславски“ се назначава Главен 

координатор, който: 

1. изисква от факултетите заявки за курсове; 

2. обобщава и подготвя в цялостен вид офертите, уведомява факултетите за 

одобрените курсове; 

3. организира курсове като оформя цялостната документация за всеки курс, 

провеждан в ЦПО; 

4. осигурява технически и организационно рекламната дейност на ЦПО; 

5. информира и консултира кандидат-курсисти и специализанти, по 

технически и организационни въпроси, свързани с обучението им в ЦПО; 

6. проверява постъпилите документи; 

7. поддържа пряка връзка с факултетите и с научните ръководители на 

курсове; 

8. изготвя набор от документи за изготвяне на план-сметки; 

9. подготвя заповеди за зачисляване на специализанти и курсисти; 

10. попълва всички данни в главните книги, вписва дисциплините по 

учебен план и оценките от протоколите; 

11. съхранява цялата документация, свързана със специализантите и 

курсистите, на всеки етап от обучението; 

12. изготвя договори и дипломи на курсистите от ЦПО. 

(2) Главен координатор в ЦПО на ШУ е пряко подчинен на Директора 

(ръководителя) на ЦПО.  

Чл. 8. (1) Техническото обезпечаване работата на ЦПО се осъществява от 

Главен специалист в ЦПО. 

(2) Главеният специалист в ЦПО: 
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1. осигурява технически и организационно рекламната дейност на ЦПО; 

2. информира и консултира кандидат-курсисти и специализанти;- обобщава 

и подготвя в цялостен  вид офертите, уведомява факултетите за одобрените 

курсове; 

3. съдейства за изготвянето на договори и дипломи на курсистите, обходни 

листове, уверения; 

4. изготвя набор от документи за изготвяне на план-сметки; 

5. подготвя заповеди за зачисляване на специализанти и курсисти; 

6. попълва всички данни в главните книги, вписва дисциплините по учебен 

план и оценките от протоколите; 

7. съхранява цялата документация, свързана със специализантите и 

курсистите, на всеки етап от обучението; 

8. обобщава и подготвя справки и доклади, свързани с проведените курсове 

и дейността на ЦПО. 

(3) Главният специалист в ЦПО е пряко подчинен на Директора 

(ръководителя) на ЦПО. 

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

ФИНАНСИРАНЕ  

НА ЦЕНТЪРА ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Чл. 9. Центърът за продължаващо образование на ШУ „Епископ Константин 

Преславски“ се финансира от: 

1. бюджет на Шуменския университет; 

2. постъпления от такси за продължаващо обучение; 

3. постъпления от краткосрочни курсове. 

Чл. 10. (1) Обучението към Центъра за продължаващо образование е 

платено. Таксите са определени с решение на Академичния съвет, съгласно 

„Правила за определяне и изплащане на възнаграждения и на други свързани 

разходи по платени форми на обучение“. 

(2) Средствата от такси за обучение, постъпили в Центъра за продължаващо 

образование, се набират в отделна счетоводна партида със строго целево 

предназначение. Те се използват за покриване на разходите по план-сметките, за 

хонорари и др., в съответствие с вътрешните актове на ШУ за това. 

Чл. 11. Финансовото обслужване на Центъра за продължаващо образование 

се осъществява от Финансово-счетоводния отдел на Шуменския университет 

„Епископ Константин Преславски“. 

 

ГЛАВА ПЕТА 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 

В ЦЕНТЪРА ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Чл. 12. (1) Обучението за повишаване на квалификацията в ЦПО на ШУ се 

провежда по учебна документация, изискванията към която се определят в 

правилниците на висшето училище.  
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(2) Учебната документация, по която се осъществява обучението за 

повишаване на квалификацията в ЦПО, включва учебен план, учебни програми и 

разписание на занятията, които се изготвят в съответствие с вътрешните актове 

на ШУ за това. 

(3) Съдържанието на учебния процес в различните видове и форми на 

обучение, организирани от Центъра за продължаващо образование, се 

регламентира с учебен план утвърден от АС и учебни програми.  

Чл. 13. Центърът за продължаващо образование към ШУ отчита ежегодно 

пред Академичния съвет дейността си по следдипломна квалификация. 

 

ГЛАВА ШЕСТА 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ  

В ЦЕНТЪРА ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Чл. 14. Центърът за продължаващо образование към ШУ работи 

(осъществява дейността си) с наличния преподавателски и научно-

изследователски състав на Шуменския университета, както и с хонорувани 

преподаватели. 

Чл. 15. Курсовете за придобиване на професионална квалификация “учител” 

след завършено висше образование се ръководят от курсов ръководител 

(хабилитиран преподавател), определен със заповед на Ректора. 

Чл. 16. (1) Възнаграждението на преподавателите, на курсовите 

ръководители и на други лица, ангажирани с обучението в ЦПО, се определя 

съгласно вътрешните актове на ШУ за това, включително „Правила за определяне 

и изплащане на възнаграждения и на други свързани разходи по платени форми 

на обучение“. 

(2) Възнаграждението на преподавателите, ангажирани с обучението в ЦПО 

се изплаща въз основа на предварително изготвен доклад от курсовия 

ръководител на курса за проведено обучение. 

 

ГЛАВА СЕДМА 

ОБУЧАЕМИ В ЦЕНТЪРА ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ 

(КУРСИСТИ/СПЕЦИАЛИЗАНТИ) 

 

Чл. 17. Желаещите да се обучават (обучаемите) в Центъра за продължаващо 

образование на ШУ се записват със заповед на ректора, въз основа на: 

1. заявление (по образец); 

2. декларация за съгласие за обработка на лични данни; 

3. уведомление за поверително третиране на личните данни; 

4. декларация, че лицето не страда от определени заболявания, посочени в 

Наредба № 4 от 2016 г. на Министъра на здравеопазването (обн. в ДВ., бр. 

86/01.11.2016 г.) – за обучаеми в курсове за педагогически специалист; 

5. представено копие на диплома за завършено висше образование; 

6. документ за платена такса; 

7. снимки - 2 бр.; 

8. сключен договор между физическото лице (обучаемия) и ШУ. 
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Чл. 18. Провеждането на следдипломното обучение в ЦПО на ШУ се 

организира в отделни курсове, въз основа на заповед на ректора, в която се 

посочват: 

1. наименование на курса; 

2. ръководител на курса; 

3. период на обучение; 

4. място на обучение; 

5. поименен списък на обучаемите (специализантите); 

Чл. 19. Семестриалните такси на обучаемите в ЦПО на ШУ се определят с 

решение на АС на ШУ. 

Чл. 20. Обучаемите са задължени да изпълняват всички предвидени от 

учебния план и учебните програми изисквания и да спазват вътрешните 

правилници на ШУ. 

Чл. 21. Обучаемите в ЦПО на ШУ имат право да ползват материално-

техническата база и Библиотеката на Университета. 

Чл. 22. На успешно завършилите обучението си в Центъра за продължаващо 

образование в ШУ се издава документ – удостоверение или свидетелство, 

съгласно действащото българско законодателство. 

 

 

ГЛАВА ОСМА 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. За всички неуредени в настоящия Правилник въпроси, свързани с 

дейността на ЦПО се прилагат разпоредбите на ЗВО и издадените във връзка с 

него подзаконови нормативни актове и вътрешните нормативни документи и 

актове, приети от АС на Шуменския университет. 

§ 2. Този Правилник отменя действащия до сега Правилник на Центъра за 

продължаващо образование на ШУ, приет на заседание на АС с решение по 

Протокол № 8 от 27.06.2003 г., актуализиран с решения на АС по Протокол № 3 

от 25.11.2005 г., Протокол № 8 от 07.07.2006 г. 

§ 3. Настоящият правилник е приет на основание чл. 10, ал. 3 и чл. 33, ал. 6 

от Правилника за дейността на ШУ „Епископ Константин Преславски“, във 

връзка с чл. 21, ал. 1, т. 2 и чл. 43, ал. 1 от Закона за висшето образование, с 

решение на Академичния съвет на ШУ по Протокол № РД-05-03 от 26.11.2021 г. 

§ 4. Изменения и допълнения в този правилник се правят по реда на неговото 

приемане. 

§ 5. Правилникът влиза в сила от датата на приемането му. 


