
ПЛАН – ГРАФИК 

на вътрешните одити за летен семестър на академичната 2021 - 2022 г. 

 

№ 
Обект на 

одитиране 
Предмет на одитиране Месец Одитори 

1. ЦИУН Проверка на курсове в 

образователните програми на ДО 

(Счетоводство и контрол) 

- Спазва ли се стандарта за за 

проектиране, създаване, регистрация и 

съхраняване на електронни учебни 

дейности и ресурси? 

- Каква част от учебното 

съдържание по дисциплини е 

обезпечена с ресурси и дейности (в 

отн. дялове)? 

- Има ли ясно разписани 

процедури и форми за оценяване 

(текущо и финално)?  

- Как се съхранява 

документацията, свързана с 

обучението по организираните в ДФО, 

програми? 

Април 

2022 

 

 

 

Краен 

срок: 

30.05.2022 

проф. д-р Радостин 

Долчинков,  

доц. д-р Веселина Жечева,  

Калоян Тотев,  

Симеон Добрев 

2. Университетска 

библиотека 

1. Количество на новозакупената 

литература по основни структурни 

звена. 

2. Спазена ли е процедурата за 

избор на литература? 

3. Колко невърнати книги има 

през изминалата академична година от 

дипломирани студенти? 

4. Относителен дял на ползване 

на библиотечни единици по 

структурни звена. 

Май, 2022 

 

 

 

Краен 

срок: 

30.05.2022 

проф. М. Нейкова,  

Светла Хаджиева,  

доц. Радостина Иванова, 

Станислав Иванов 

4. ЦИТН Проверка на курсове в 

образователните програми на ДО 

(Бизнес информационни технологии) 

- Спазва ли се стандарта за за 

проектиране, създаване, регистрация и 

съхраняване на електронни учебни 

дейности и ресурси? 

- Каква част от учебното 

съдържание по дисциплини е 

обезпечена с ресурси и дейности (в 

отн. дялове)? 

- Има ли ясно разписани 

процедури и форми за оценяване 

(текущо и финално)?  

Как се съхранява документацията, 

свързана с обучението по 

организираните в ДФО, програми? 

Юни, 

2022  

 

 

 

 

 

Краен 

срок: 

30.06.2022 

проф. М. Нейчева,  

Дарина Димитрова, 

Елка Мавродиева, 

д-р Галина Стоянова 

Тодор Йосифов,  

 

 

Забележка: Докладът от всеки одит да е придружен от отчет на декана или ръководителя на 

съответното звено в БСУ за изпълнение на препоръките от предходния одит (ако има такива). 

 

Разработил:....................... ……….                                        Утвърдил: ......................... 

проф. д-р Мария Алексиева                             проф. д-р Милен Балтов, Ректор на БСУ 

 

Планът е приет на заседание на АС на БСУ на 15.04.2022 г. с Протокол №... . 


