
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ ВЪТРЕШНИ ОДИТИ ПО ПЛАНА ЗА 2021 – 2022 Г., ЗИМЕН 

СЕМЕСТЪР 

В ПЕРИОДА 11.2021 – 02.2022 Г. 

 

През зимния семестър на учебната 2021-2022 година са планирани и 

проведени три вътрешни одита – в ЦХН, в ЦИУН и в ЦИТН. 

 

Резултати: 

Комисия в състав: проф. Р. Долчинков - председател, Св. Хаджиева, Калоян 

Тотев и Симеон Добрев в присъствието на Декана на ЦХН проф. д-р Мария 

Алексиева проведе вътрешен одит съгласно план-графика на вътрешните одити за 

календарната 2021 - 2022 г.  

Предмет на одита са: 

Проверка на документацията на докторантите: 

1. заповеди за зачисляване, за комисии за изпити и др.; 

2. протоколи от проведени изпити; 

3. документация от атестиране; 

4. др. документи. 

През периода от месец януари 2021 г. до месец ноември 2021 г. в ЦХН се 

обучават 5 докторанти. Документацията по процедурите е комплектувана в 

съответствие с изискванията на Правилника за развитие на академичния състав на 

БСУ и се съхранява в УМО в индивидуални досиета за всеки докторант.  

Установено бе следното: 

По т.1. бяха представени общо 28 документа, от които:  

- протоколи от заседания на УНС на ЦХН с решения за предварително 

обсъждане на дисертационни трудове и за отчисляване на 2 докторанти – 2 бр.; 

- заповеди на Ректора на БСУ за отчисляване на 3 докторанти – 3 бр.;  

- протокол от заседание на УНС на ЦХН за предварително обсъждане на 

дисертационни трудове на 2 докторанти – 2 бр.; 



- протоколи от заседания на УНС на ЦХН с решения за зачисляване на 4 

докторанти – 4 бр.; 

- заповеди на Ректора на БСУ за зачисляване на 4 докторанти – 4 бр.;  

- заповеди на Ректора на БСУ за назначаване на комисии за провеждане на 

изпити – 4 бр. 

По т. 2.  бяха представени общо 4 протокола от проведени изпити, от които: 

- от проведени кандидат-докторантски изпити - 1 бр.; 

- от проведени докторантски минимуми - 4 бр. 

По т. 3. бяха представени 2 документа от атестиране на докторанти в 

самостоятелна форма на обучение и от отчитане на изпълнението на 

индивидуалните планове, както следва: 

- протокол от заседание на УНС на ЦХН  във връзка с атестиране на 

докторанти – 2 бр.; 

- протокол от заседание на НС на БСУ за атестиране на докторанти – 1 бр.; 

- протоколи от заседание на УНС на ЦХН за отчитане на изпълнението на 

индивидуалните планове на 2 докторанти – 1 бр. 

По т. 4. – в индивидуалните досиета на докторантите се съхраняват 

необходимите документи – индивидуални планове, отзиви, доклади от научни 

ръководители, финансови документи, отчети и др. 

Комисията няма забележки и препоръки по отношение на пълнотата и начина 

на водене и съхранение на документацията, предмет на одита. 

 

Комисия в състав: проф. д-р Мария Алексиева – председател, Дарина 

Димитрова, Мария Инджова и Емине Мехмед в присъствието на Декана на ЦИУН 

проф. д-р Юлия Йоргова проведе вътрешен одит съгласно план-графика на 

вътрешните одити за учебната 2021 - 2022 г.  

Предмет на одита са: 

1. Актуализация на учебните програми. 

2. Колко преподаватели и асистенти са обхванати в анкетни проучвания 

през зимния семестър на учебната 2021-22 г. (абсолютен брой и в проценти). 



3. Изпълнение на решенията на УНС през периода 01.2021 – 10.2021 г. – 

отчетна документация. 

Установено бе следното: 

По т.1. Актуализацията на учебните програми в ЦИУН е непрекъснат процес. 

Поради преминаване на обучението онлайн и необходимостта от допълнителни 

електронни източници в преобладаващата част от учебните програми се 

актуализираха списъците с препоръчителна литература. Промените в 

съдържателно отношение на учебни програми преминават през санкцията на УНС. 

През 2021 г. на заседания на УНС са приети 6 нови учебни програми и промени в 

11. 

По т. 2. През зимния семестър на учебната 2021-22 г. не са провеждани 

анкетни проучвания за преподавателите в ЦИУН. Причините за това са обективни 

и произтичат, както от възприетите правила, така и от обстоятелството на 

преобладаващо онлайн провеждане на обучението. По правило анкетирането за 

всеки преподавател е на 2 години. През зимния семестър на миналата учебна 

година са направени анкетни проучвания за преподавателите, които са имали 

присъствено обучение. През настоящия семестър същите колеги са провеждали 

присъствено обучение, но не подлежат на анкетиране. 

По т. 3. През периода 01.2021 – 10.2021 г. са проведени 5 заседания на УНС 

на ЦИУН. На заседанията са взети 28 решения, отнасящи се до осигуряване на 

успешното протичане на учебния процес за студентите и докторантите в ЦИУН. На 

комисията бяха представени Протоколи № 13, 14, 15, 16 и 17 и прилежащите им 

препис-извлечения. Всички решения са изпълнени в срок. 

Комисията няма забележки и препоръки по отношение на проблематиката, 

предмет на одита. 

 

Комисия в състав: проф. д-р Юлия Йоргова – председател, Е. Мавродиева, 

Г. Стоянова и Д. Лазаров в присъствието на Декана на ЦИТН проф. д-р Радостин 

Долчинков се проведе вътрешен одит съгласно план-графика на вътрешните одити 

за зимния семестър на уч. 2021 - 2022 г.  

 



Предмет на одита са: 

1. Постъпили ли са жалби и оплаквания от студенти и как са решени. 

2. Дейност и отчети на академичните наставници за учебната 2020-21г. 

3. Каква е в количествено отношение научната продукция на 

преподавателите от ЦИТН през 2021г.  

Установено бе следното: 

По т.1.  През периода 10. 2020 г. - 01. 2022 г. не са постъпили жалби и 

оплаквания от студенти от ЦИТН. 

По т. 2. Налице са 16 отчета на академичните наставници за учебната 2020-

2021 г. Всички са свързани с дейността на Центъра. 

По т. 3.  В количествено  отношение научната продукция средно на  един 

преподавател от ЦИТН през 2021 г.  е следната: 

Монографии – 0,6 -  /9 бр./ 

Студии – 0,33 - /5 бр./ 

Статии – 1, 66 – / 25 бр./ 

Доклади - 3,33 - /50 бр./ 

Учебни помагала – 0,33 - /5 бр./ 

Прави впечатление и значителният брой на цитиранията – 252 бр. 

Нараснал е значително броят на излезли от печат научни публикации в Скопус  

и Уеб ъф сайънс. 

 

Председател на Комисията по осигуряване и оценяване на качеството на 

обучението в БСУ:  

……………………. 

проф. Евелина Динева, 

зам.-ректор по учебната дейност и акредитацията 

 

Докладът за дейността на системата за контрол на качеството на обучението 

през зимния семестър на учебната 2021-22 г. в БСУ е обсъден и приет на 

дистанционно заседание на Комисията по осигуряване и оценяване на качеството 

на обучението в БСУ, проведено на 18.02.2022 г. 


