
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резултати от направени вътрешни одити 
по плана за академичната 2021/2022 г. – 
летен семестър 
  



 
 

 

През летния семестър на академичната 2021-2022 година са направени общо ТРИ 

вътрешни одита на основни структурни звена в БСУ – в Центъра по икономически и 

управленски науки – 1, в Центъра по информатика и технически науки – 1 и в 

Университетската библиотека – 1. 

 

Резултати от направени вътрешни одити 

ЦИУН 

В изпълнение на План - графика на вътрешните одити за летния семестър на 2021 – 2022 

година, приет на заседание на 15.04.2022 г. с Протокол №2, комисия в състав: 

Председател: проф. Р. Долчинков,  

Членове: доц. д-р В. Жечева,  

Калоян Тотев,  

Симеон Добрев  

в присъствието на Декана на ЦИУН проф. д-р Мария Нейчева проведе вътрешен одит 

съгласно план-графика на вътрешните одити за летния семестър на акамичната 2021 - 2022 

г.  

Предмет на одита са: 

Проверка на Електронни курсове в образователна програма „Счетоводство и контрол“, ДО: 

 Спазва ли се стандартът 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? 

 Има ли ясно разписани процедури и форми за оценяване? 

 Как се съхранява документацията, свързана с обучението по организираните в ДФО, 

програми?  

Установено бе следното: 



 
 

 Спазва се стандартът за проектиране, създаване, регистрация и съхраняване на 

електронни учебни дейности и ресурси. 

 Учебното съдържание е напълно (100%) обезпечено с ресурси и дейности по всички 

преподавани дисциплини.  

 Курсовете са разработени в съответствие с приетите  стандарти.  

 

Брой електронни курсове в образователните програми в ДФО:  

30 академични курса 

 

Таблица 1. Обобщена справка въз основа на попълнени Карти за оценка на електронен 

курс в ДФО  

 

N Вид учебен материал/ресурс, наличен в 

платформата за дистанционно обучение 

Мудъл* 

1-годишна 2-годишна 

1 Брой курсове 10 20 

2 Електроннни ресурси (файлове в електронен 

формат, вградени страници) 

210 422 

3 Електронни тестове 30 52 

4 Вградени уроци 6 9 

5 Задания 30 35 

6 Речници, wiki, бази данни, въпросници 19 27 

7 Интерактивни линкове 55 86 

8 Форум/чат 14 20 

 

- В курсовете има секция за методи и критерии за оценяване – текущо и финално. 

- Документацията се съхранява електронно и на хартиен носител.  



 
 

 

Одитът е проведен на 31.05.2022 г. 

 

Комисията няма забележки и препоръки по отношение на пълнотата и начина на водене 

и съхранение на документацията, предмет на одита. 

 

ЦИТН 

Комисия в състав: 

Председател: проф. д-р Мария Нейчева 

Членове: Дарина Димитрова,  

Елка Мавродиева,  

д-р Галина Стоянова 

Тодор Йосифов 

в присъствието на Програмния координатор на Програмния съвет по „Информатика и 

компютърни науки” - доц. д-р Пенка Георгиева, проведе вътрешен одит съгласно план-

графика на вътрешните одити за календарната 2021 - 2022 г.  

 

Предмет на одита са: 

Проверка на Електронни курсове в образователна програма „Бизнес информационни 

технологии“, ДО: 

 Спазва ли се стандартът 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? 

 Има ли ясно разписани процедури и форми за оценяване? 

 Как се съхранява документацията, свързана с обучението по организираните в ДФО, 

програми?  

 



 
 

 

Установено бе следното: 

 Спазва се стандартът за проектиране, създаване, регистрация и съхраняване на 

електронни учебни дейности и ресурси. 

 Учебното съдържание е напълно (100%) обезпечено с ресурси и дейности по всички 

преподавани дисциплини. Курсовете са разработени в съответствие с приетите  стандарти.  

 В курсовете има секция за методи и критерии за оценяване – текущо и финално. 

 Документацията се съхранява електронно и на хартиен носител.  

 

Брой електронни курсове в образователните програми в ДФО:  

10 академични курса 

 

Обобщена карта за оценка на електронните курсова в образователната програма е 

стандартизирана за БСУ.  

 

Одитът е проведен на 22.06.2022 г. 

 

Комисията няма забележки и препоръки по отношение на пълнотата и начина на водене 

и съхранение на документацията, предмет на одита. 

 

УНИВЕРСИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА 

Вътрешният одит н библиотеката на БСУ е проведен на 31.05.2022 г.  

Комисия в състав: 

Председател: проф. д-р Мария Нейкова 

Членове: Светла Хаджиева,  

доц. д-р Радостина Иванова 

Станислав Иванов 



 
 

в присъствието на Директора на университетската библиотека – Анушка Чанева, проведе 

вътрешен одит, съгласно план-графика на вътрешните одити за летния семестър на 

академичната 2021 - 2022 г.  

Предмет на одита са: 

 Количество на новозакупената литература по основни структурни звена. 

 Коректност в процедурата за избор на литература. 

 Невърнати книги през изминалата академична година от дипломирани студенти. 

 Относителен дял на ползване на библиотечни единици по структурни звена. 

 

Установено бе следното: 

1. Количеството придобита литература (новозакупена, книги по книгообмен и 

дарения) за 2021 година е 318 тома. Разпределението по центрове е следното: 

 ЦЮН – 83 

 ЦИУН – 66 

 ЦИТН – 20 

 ЦХН – 133 

 ОУ - 16 

2. Процедурата за избор на литература се спазва, според заданите параметри:  

 Заявката, в зависимост от нуждите на образователните програми се подават от 

деканите на съответните центрове (заявка ОД 07.01.-04. По системата на ISO 9001-2015) 

 Зам.-ректорът утвърждава направената заявка. 

 Директорът на библиотеката закупува утвърдената научна литература. 

 Преподавателите проверяват в електронния каталот дали закупените заглавия 

отговарят на заявените. 

3. Няма невърнати книги за предходната академична година от дипломирани 

студенти. 

4. Относителният дял на ползване на библиотечни единици по центрове (Таблица 2.) 

 



 
 

Таблица 2. Относителен дял на използвани библиотечни единици по основни 

структулни звена в БСУ 

ЦИУН ЦИТН ЦЮН ЦХН Преподаватели 

и служители 

9,7% 12,6% 20,9% 50,6 6,2% 

 

Комисията оценява работата на университетската библиотека като много добра. 

 

Обобщено, в планирания период (летния семестър на академичната 2021/2022 г. са 

проведени ТРИ вътрешни одита: в ЦИУН, в ЦИТН и в университетската библиотека.  

Вътрешните одити са проведени според приетия план-график за летния семестър на 

академичната 2021 - 2022 г.  

Определените комисии са представили протоколи с резултати от направените одити. 

 

Председател на КООК в БСУ:  

……………………. 

проф. д-р Мария Алексиева, 

зам.-ректор  

 

Докладът за дейността на системата за контрол на качеството на обучението през летния 

семестър на учебната 2021-2022 г. в БСУ е обсъден и приет на заседание на Комисията по 

осигуряване и оценяване на качеството на обучението в БСУ, проведено на 24.06.2022 г. 

 


