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ОБОБЩЕН ДОКЛАД ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2021 г. 

 

1. ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ 

За учебната 2021-2022 г. БСУ извърши прием на студенти първи курс, по 
специалности и форми на обучение, след завършено средно образование за 
придобиване на ОКС “Бакалавър”, ОКС “Магистър” по специалност „Право” и за ОКС 
“Магистър” след завършено висше образование – общо 1048 студенти (753 през 2020 
г., 625 през 2019 г.) (Информацията е към 23.11.2021 г.). 

От този брой само за придобиване на ОКС “Бакалавър” и ОКС по специалност 
„Право” новопостъпилите са 452  (с 60 повече от миналата година). В това число са 9 
студенти (8 през миналата година) приети по Наредбата за прием на чуждестранни 
студенти.  

Общият брой на записаните студенти за придобиване на ОКС “Магистър”, след 
завършено висше образование е 596 (361 през 2020 г.).  

Анализът на новозаписаните студенти е коректно да се направи по степени – 
съответно за ОКС „Бакалавър”, където традиционно приемът и продължителността на 
обучението е по-голям и за ОКС „Магистър”. В категорията на ОКС Бакалавър ще 
разглеждаме и данните за спец. Право, която е с 5-годишен курс на обучение (степен 
„Магистър”). 

При ОКС „Бакалавър” има увеличение с 14%. По специалности най-висок е 
приемът за специалност Предучилищна и начална училищна педагогика – 118 студенти, 
в специалност Право – 94 и специалност Психология – 70 студенти. Същата е класацията 
и през 2020 г. 

По Центрове броят на новоприетите за тази степен студенти е:  

ЦЮН – общо 94 – 40 редовно и 54 задочно обучение (увеличение с 8%); 

ЦИУН – общо 72 – 25 редовно и 47 задочно обучение (увеличение с 28,5%); 

ЦХН – общо 178 – 24 редовно и 154 задочно обучение (увеличение с 55%); 

ЦИТН – общо 81 – 43 редовно и 38 задочно обучение (увеличение с 12,5%).  

Както се вижда, във всички центрове има увеличение на приема в ОКС 
„Бакалавър“. 

При ОКС „магистър” след висше образование през тази година имаме увеличение 
с 54%.  

За четвърта поредна година най-голям е интересът към магистърската програма 
Предучилищна и начална училищна педагогика (177), следвана от Психологично 
консултиране (61) и Здравен мениджмънт (48). 

По центрове броят на новоприетите за тази степен студенти е:  

ЦЮН – 52 (увеличение с 30%);  

ЦИУН – 137 (увеличение със 114%);  

ЦИТН – 112 (увеличение с 53%);  
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ЦХН – 295 (увеличение с 62%).  

На следващите три диаграми е показан приемът в бакалавърски, магистърски 
програми и общо от 2014 г. до 2021 г. 

 

 

         Диаграма № 1 
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         Диаграма № 3 

293 (64,8%) от записаните за ОКС „Бакалавър“ са от Бургас и областта. Следват 

областите от Югоизточен район като най-много са кандидатите от областите Ямбол, 

Пловдив и Сливен. 

Най-голямата част от новоприетите студенти в ОКС „Бакалавър“ (159) са току-що 

завършили училище (на възраст до 19 год.).  

Най-голям е делът на записаните студенти в ОКС „Бакалавър“ от професионални 
гимназии – 110, следвани от студентите от СУ – 96 и профилирани гимназии – 81. 

Ето някои данни от проведеното анкетно проучване сред кандидат-студентите от 
Отдела по качеството: 

Кандидатите с успех над Много добър 5 са около 65% (за сравнение - миналата 

година са 55%).   

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО 

Организацията на обучението се извършва по стандартите на Европейската 

система за натрупване и трансфер на образователни кредити. 

 

 
        Диаграма № 4 
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През 2021 г. на студентите е предложен избор сред около 100 дисциплини.  

За актуализиране на учебното съдържание годишно се разглеждат над 20 

предложения на Учебно-научните съвети за промени в учебните планове. 

Ежегодно около 20% от студентите предприемат различни форми на мобилност. 

През 2021 г. поради ситуацията с коронавирусната пандемия някои от планираните 

мобилности не можаха да се осъществят. 

 

 

3. ДИПЛОМИРАНИ СТУДЕНТИ И ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ НА 

ЗАВЪРШИЛИТЕ 

На следващата диаграма са представени дипломираните студенти – бакалаври и 

магистри – през периода 2017-2021 г. 

 

 
Диаграма № 5 

 

Системата за контрол на качеството внимателно следи професионалната 

реализация на завършилите. 

Данните се събират ежегодно в периоди от 3 до 6 месеца и от 3 до 6 години след 

дипломирането. 

 Само един /или 0,6%/ от анкетираните бивши студенти не е имал изобщо работа 

три години след завършване на университета – Диаграма № 6. Причините за това са, че 

е била в майчинство и е учила магистратура в този период. 
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         Диаграма № 6 

  

 

Следващата графика (Диаграма № 7) показва колко време е било нужно на 

завършилите БСУ за да започнат някаква работа. Преобладаваща част от анкетираните 

са започнали работа още по време на следването си. 

 

 
         Диаграма № 7 

 

Диаграма № 8 показва състоянието по центрове и общо за БСУ в момента на 

анкетирането. Някои са имали работа и са я изгубили, други продължават 

образованието си. Има различия по центрове, но 94,1% от всички анкетирани имат 

работа. Предходната година този процент е 92,2% 
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         Диаграма № 8 

 

На Диаграма № 9 се вижда, че повече от 2/3 от завършилите преди 3 години БСУ 

работят по специалността, която са завършили. Тази година най-висок е относителният 

дял на работещите по специалността си при завършилите ЦИТН и ЦЮН – 73,7%, като 

57,9% от анкетираните от ЦЮН работят Напълно по специалността си.  

 

 
          Диаграма № 9 

 

На Диаграма № 10 са показани резултати от последните девет анкетни 

проучвания сред завършилите БСУ. Продължава тенденцията за намаляване на 

относителния дял на не- работещите по специалността си три години след 

завършване. 
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           Диаграма № 10 

 

 Причините, поради които не работят по специалността си, са различни за 

завършилите от четирите Центъра. Това се вижда на Диаграма № 11.  

При завършилите ЦХН е най-нисък процентът на тези, които не работят по 

специалността си заради това, че няма такава работа.  

Сред най-често споменаваните причини за работа не по специалността са, че 

получават много по-високо заплащане, от това, което са им предложили за работа по 

специалността или че си харесват работата и не желаят да търсят работа по 

специалността си.  
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         Диаграма № 11 

   

4. ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ 

Ежегодно се създават нови програми за квалификационни курсове и 

краткосрочни обучения. 

Към ЦИТН се проведоха: 

1. Квалификационен курс "Учител по математика и информатика"- 92 обучаеми 

завършиха курса за учителска правоспособност в ЦИТН. В момента се обучават 

още 192; 

2. Безопасност на труда - 3-та квалификационна група;  

3. Безопасност на труда - 4-та квалификационна група; 

4. Безопасност на труда - 5-та квалификационна група. 

 

През изминалата година организираният към ЦИУН квалификационен курс 

„Учител по икономически дисциплини“ успешно са завършили 15 курсисти, а в момента 

се обучават още 43.  

Курсът „Здравен мениджмънт“, са завършили 45 курсисти и се обучават 62. 

През 2021 г. започна и провеждането на курсовете, за които БСУ и в частност ЦИУН 

доби права от Комисията по финансов надзор.  

Това са: 

 Дистанционен курс за професионално обучение на постъпващи на работа 

застрахователни брокери по чл. 304, ал. 4, който завършиха 13 курсисти и в момента се 

обучават 4. 

Дистанционен курс за продължаващо професионално обучение на работещи 

в застрахователни брокери по чл. 304, ал. 2, който завършиха 3 курсисти. Общо в 

Дистанционните курсове за застрахователни брокери са завършили 16 курсисти и се 

обучават в момента 4. 

 

Квалификационната дейност в ЦХН се реализира чрез Департамента за 

квалификация, преквалификация и придобиване на професионално-квалификационни 

степени от педагогическите специалисти.  

Проведени са и са в ход различни видове курсове, условно разделени според 

тяхната продължителност. 

А. Професионално педагогически специализации (200 часа): 

Специализациите са свързани с методическата, педагогическата, 

психологическата подготовка на педагогическите специалисти, с конкретна предметна 

област или с управление на образованието и имат за цел повишаване на 

професионално-педагогическата компетентност на педагогическите специалисти в 

съответствие със заеманата от тях длъжност.  

През 2021 година успешно е финализирана 1 професионално-педагогическа 

специализация: 

https://www.bfu.bg/bg/novini/zavarshi-poredniyat-modul-kvalifikatsionni-kursove-za-uchitelska-pravosposobnost-v-tsitn
https://www.bfu.bg/bg/novini/zavarshi-poredniyat-modul-kvalifikatsionni-kursove-za-uchitelska-pravosposobnost-v-tsitn
https://www.bfu.bg/bg/novini/zavarshi-poredniyat-modul-kvalifikatsionni-kursove-za-uchitelska-pravosposobnost-v-tsitn
https://www.bfu.bg/bg/novini/zavarshi-poredniyat-modul-kvalifikatsionni-kursove-za-uchitelska-pravosposobnost-v-tsitn
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1. Иновативни подходи и методи за работа в образователната институция 

(детска градина) с ръководител на програмата: проф. д-р Мария Алексиева 

Общият брой на дипломираните курсисти е 8.  

Въз основа на професионално-педагогическата специализация на всички им е 

присъдена III професионално-квалификационна степен. 

През настоящата година стартираха две професионално-педагогически 

специализации: 

1. Иновативни подходи и методи за работа в ДГ и в НУ – 5 курсисти 

2. Иновативни подходи и методи за работа в образователната 

институция – 22 курсисти (предстои дипломиране през м. май) 

Учебните планове на професионално-педагогическите специализации са 

разработени в ПС по Педагогика.  

Курсът на обучение е едногодишен.  

ППС дава възможност на успешно положилите изпит да кандидатстват в 

процедура за присъждане на III ПКС. 

За първи път през настоящата година стартира и обучение, свързано с ВТОРА 

професионално-квалификационна степен. 

 

Б. Краткосрочни квалификационни курсове (16, 24, 48 академични часа): 

Краткосрочните квалификационни курсове се провеждат по програми, 

разработени по утвърден стандарт.  

Преобладаващата част от курсовете да проведени с учители, на които са 

издадени удостоверения с присъдени квалификационни кредити по Наредба 15.  

1. Артпедагогически подходи за работа в ДГ и в НУ - 2 курса 

2. Тренинг за треньори – 1 курс  

3. Компетентностният подход в образованието - 3 курса  

4. Развитие на умения за самооценка, самоконтрол и самоусъвършенстване – 2 

курса 

5. Компютърно моделиране – 1 курс 

6. Проектно-базирано обучение – 3 курса  

7. Работа с Microsoft Teams и създаване на електронно съдържание за работа в 

дигитална среда – 2 курса 

8. Свободни за употреба компютърни програми и приложения за работа в 

дигитална среда – 1 курс 

9. Прилагане на инструментариум за ранно идентифициране на ученици в риск 

от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход 

при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа – 18 

курса 

Общият брой на квалификационните курсове, реализирани от 

преподаватели на ЦХН е 32. 4 от тези квалификационни курсове са подготвителни 

и предназначението им е ориентирано към участие в процедури за присъждане на V и 

IV ПКС (професионално-квалификационна степен).  

https://moodle.bfu.bg/course/view.php?id=765
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В резултат на това в процедури за присъждане на ПКС са участвали общо 280 

учители: 

№  Професионално 

квалификационна степен 

Брой  Документ 

1. 3 ПКС 8 свидетелство 

2. 4 ПКС 150 свидетелство 

3. 5 ПКС 122 свидетелство 

 

Освен тези обучения в ДКППКС (Департамент за квалификация, преквалификация 

и придобиване на професионално-квалификационни степени от педагогическите 

специалисти) са проведени други над 250 обучения (272) с две партньорски 

организации.  

Общият брой на издадените удостоверения с присъдени квалификационни 

кредити и сертификати за участие е 8160. 
 

5. КАДРОВО ОСИГУРЯВАНЕ 

БСУ напълно отговаря на изискванията на ЗВО за обезпечаване на лекционните 

курсове и на хорариума с преподаватели на основен трудов договор. 

 

Съответствие на специалностите с чл.17, ал. 2, т. 2 от ЗВО 

Спец. Покритие на 
лекционните 

курсове 
с 

преподаватели 
на ОТД 

Брой 
лекционни 

курсове 

Брой 
лекционни 

курсове 
на ОТД 

Покритие на 
хорариума с 

преподаватели 
на ОТД 

По учебен план, ч. Часове на ОТД 

лекц. сем. общ лекц. сем. общ 

П 94,6% 37 35 90,1% 2125 1445 3570 2020 1195 3215 

Ф 94,1% 34 32 93,4% 1195 1085 2280 1115 1015 2130 

СК 91,2% 34 31 90,7% 1145 1105 2250 1030 1010 2040 

М 93,9% 33 31 94,7% 1120 1130 2250 1060 1070 2130 

БА 94,1% 34 32 94,7% 1170 1080 2250 1110 1020 2130 

МИО 88,2% 34 30 89,3% 1140 1110 2250 1020 990 2010 

ИМТ 93,9% 33 31 94,7% 1090 1160 2250 1040 1090 2130 

ЕСЕО 91,4% 35 32 85,7% 1040 1260 2300 950 1200 1970 

СИИТ 91,4% 35 32 87,0% 1040 1270 2310 950 1210 2010 

КСТ 100,0% 33 33 87,0% 1040 1270 2310 950 1210 2010 

СИ 92,3% 39 36 92,2% 985 1315 2300 905 1245 2120 

ПНУП 57,6% 33 19 65,7% 1030 1270 2300 615 895 1510 
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Пс 91,4% 35 32 93,2% 980 1220 2200 890 1160 2050 

ЖиВО 94,3% 35 33 93,2% 1070 1130 2200 1010 1040 2050 

Таблица 1 

 

В структурата на академичния състав нараства делът на хабилитираните 

преподаватели. 
В резултат на процесите на академична мобилност нараства делът на 

преподавателите с академични длъжности професор и доцент. 
Сред академичния състав без научна степен са само преподавателите по чужди 

езици. 

 

6. АКАДЕМИЧНА МОБИЛНОСТ 
Студентска мобилност през 2020-2021 г. 
 
през  летен семестър на 2020/2021 г. 
Изходящи мобилности с цел обучение: 
2 студенти от ЦИТН – 4 месеца в Истанбул, Турция  
 
Изходящи мобилности с цел практика: 
1 студент от ЦИУН – 2 месеца в Анталия, Турция 
1 студент от ЦИУН – 6 месеца в Оуд Гастел, Нидерландия 
 
Общо: 4 студенти 
 
Входящи мобилности: 
1 студент от Търнава, Словакия - 4 месеца обучение в ЦХН 
1 студент от Търнава, Словакия - 4 месеца обучение в ЦЮН 
 
Общо: 2 студенти 
Общо студентски мобилности : 6 
 
Преподавателски мобилности  за академичната 2020-2021 г. 
 
Изходящи преподавателски мобилности през  зимен семестър на 2020/2021 г.  
 
1 преподавател от ЦИУН – в  Прага, Чехия 
 
Изходящи преподавателски мобилности през летен семестър 2020/2021 г. 
 
2 преподаватели от ЦИУН – в Истанбул, Турция 
2 преподаватели от ЦИТН – в Истанбул, Турция 
2 преподаватели от ЦИТН – в Алба Юлия, Румъния 
1 преподавател от ЦИТН – в Лисабон, Португалия 
Общо: 8 преподаватели 
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Входящи мобилности 
 
Входящи преподавателски мобилности през  летен семестър на 2020/2021 г. 
1 преподавател от Алба Юлия, Румъния – в ЦЮН 
1 преподавател от Крайова, Румъния – в ЦЮН 
2 преподаватели от Краков, Полша – в ЦЮН 
2 преподаватели от Алба Юлия, Румъния – в ЦИУН 
1 преподавател от Истанбул, Турция – в ЦИУН 
1 преподавател от Варшава, Полша – в ЦИУН 
1 преподавател от Истанбул, Турция – в ЦИТН 
1 преподавател от Ломжа, Полша – в ЦИТН 
Общо : 10 преподаватели 
 
Общо преподавателски мобилности : 18 
 
Административна мобилност през 2020-2021 г.  
само през летен семестър 2020-2021 
 
Изходящи мобилности 
4 служители от БСУ – в Краков, Полша 
1 служител от БСУ -  в Атина, Гърция 
 
Общо: 5 служители 
 
Входящи мобилности 
2 служители от гр. Краков, Полша  
2 служители от гр. Кожалин, Полша 
1 служител от гр. Вроцлав, Полша 
1 служител ог гр. Крайова, Румъния 
3 служители от гр. Алба Юлия, Румъния 
11 служители от гр. Яш, Румъния 
3 служители от гр. Тимишоара, Румъния 
5 служители от гр. Истанбул, Турция 
1 служител от гр. Целе, Словения 
1 служител от Порто, Португалия 
1 служител от Острава, Чехия 
1 служител от Ческе Будйовице, Чехия 
 
Общо: 33 служители 
 
Общо административни мобилности : 38 
 
 

7. СЪСТОЯНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ДОКТОРСКИТЕ ПРОГРАМИ 

През 2021 г. в БСУ се провеждаше обучение по 7 докторски програми, 

акредитирани от НАОА.  

Броят на докторантите, които се обучаваха през 2021 година, по центрове е: 
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ЦЮН – 4 

ЦИУН – 2 

ЦХН – 7 

ЦИТН – 8  

През 2021 г. е защитил един докторант в ЦЮН, а отчислените с право на защита – 

9 (4 в ЦИТН, един в ЦИУН, трима в ЦХН и един в ЦЮН). 

Приемът на докторанти се осъществяваше съгласно изискванията на Закона за 

развитието на академичния състав и Правилника на БСУ за развитието на академичния 

състав.  

Всички докторанти имат утвърдени от Учебно-научния съвет на съответния 

център в БСУ индивидуални учебни планове и обучението им е съобразено с тях. 

Изпитите са проведени в срок и в съответствие с изискванията на закона от три 

хабилитирани лица, единият от които е научният ръководител. 

Научният съвет на БСУ на свое заседание атестира докторантите в края на 

учебната им година по предложение на УНС на съответния център и като взе предвид 

мнението на научните ръководители. 

 

 

 

Докладът е приет на заседание на Комисията по учебната дейност, проведено на 

27.01.2021 г. 

 

 

Председател на Комисията по УД: ……………………….. 

проф. Евелина Динева 


