
ГОДИШЕН ДОКЛАД НА РЕКТОРА ЗА ДЕЙНОСТТА НА УНИБИТ С 

ФИНАНСОВИ И НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ  

  

Основна задача на новото ръководство на университета през изминалата година бе 

задачата да съхрани академичната привлекателност и финансовата стабилност на УниБИТ 

като продължи успешната политика на управление на предшестващото ръководство в 

лицето на проф. д.ик.н. Стоян Денчев и неговия екип.  

Предизвикателство е да осигуряваме възходящо развитие на институцията с 

качествено образование и удовлетворени и реализирани студенти, особено във време на 

икономически и финансови проблеми в държавата, демографска криза и занижени 

ценности. 

Продължаваме принципите, които получихме в наследство: отговорност, 

стабилност, практичност, ангажираност – принципи, които са заложени в мандатната 

програма за развитие на УниБИТ до 2023 г. 

Мисията на ръководството на УниБИТ е да утвърждаваме университета като 

интересна / авторитетна / уникална българска образователна институция със сериозна 

научноизследователска и проектна дейност.  

Като всяка година до момента и съгласно чл. 29, ал. 1, т. 6 от ЗВО „Общото 

събрание днес трябва да обсъди и приеме Годишния доклад на Ректора за състоянието на 

висшето училище...“ и съгласно чл. 30, ал.1, т. 2 от ЗВО „Академичният съвет приема 

ежегоден отчет за резултатите от дейността и годишен доклад с финансовите и 

натуралните показатели на висшето училище“. 

Съгласно националните и вътрешно университетски нормативни документи, 

определящи дейността на висшето образование и научната дейност в България, в 

Университета са постигнати следните резултати: 1. Акредитация и рейтингова оценка; 2. 

Учебна дейност; 3. Научноизследователска и международна дейност; 4. Развитие на 

преподавателските и научни умения на академични състав; 5. Финансово състояния. 

 

1. Акредитация и рейтингова оценка 

 

През м. май 2019 г. Експертна група от НАОА посети УниБИТ за Институционална 

акредитация и оценяване на създадената организация и среда за провеждане и поддържане 

на дистанционна форма на обучение. През м. юли 2019 г. Акредитационният съвет на 

НАОА даде Институционална акредитация на УниБИТ за срок от 6 години и оценка 

9,33 и положителна оценка на средата за дистанционно обучение. Капацитет на висшето 

училище е увеличен на 4 500 студенти и докторанти. 

През 2019 г. Университетът получи признание, изразяващо се във високи оценки от 

НАОА. Бяха акредитирани следните докторски програми: 

• Информационни системи и технологии, информатика и компютърни науки - 

24.06.2025 г. - 9,20; 

• Организация и управление на информационни процеси 23.10.2025 г. - 9,39; 



• Културно-историческото наследство в съвременна информационна среда

 24.06.2025 г. - 9,28; 

• Книгознание, библиотекознание и библиография 24.06.2025 г. - 9,20. 

През отчетния период беше акредитирана нова докторска програма „Лидерство“ 

в професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки – до 

12.07.2024 г. с оценка 8,88. През 2019 г. беше акредитирано и професионално направление 

9.1 „Национална сигурност“ с капацитет 940 студенти, като в настоящата година е подаден 

доклад за програмна акредитация към НАОА и за докторска програма  9.1 „Национална 

сигурност“, за която се очаква да излезе през идната 2020 г. 

През 2019 г. е подготвено искане към НАОА за откриване на процедура на програмна 

акредитация по професионално направление 2.2. „История и археология“. 

Оценките на направленията, поставени в Рейтинга на висшите училища в България 

за 2019 година и акредитацията от НАОА им, е както следва: 

Направление Рейтинг 2019 Акредитация 

4.6 ИКН 4 място от 13 ВУ 

2 място от държавните 

9.02 до 2023г. 

9.1 НС 3 място от 11 ВУ 

1 място от неспециализирани ВУ 

9.42 до 2025г. 

3.5 ОКИН 3 място от 8 ВУ 

2 място от държавните 

9.32 до 2024 г. 

2.2 ИА Забележка:  7.01 до 2023 г. 

Забележка: Университетът не е включен в рейтинговата система, поради липса на 

достатъчно данни, които да позволяват класирането му. 

2. Учебна дейност 

За поредна година УниБИТ успешно реализира пълния си прием на студенти в 

образователно-квалификационната степен „бакалавър“ във всичките направления и 

специалности. (За учебната 2018/2019 г. приемът е 103%).  

През 2019 година за първи път се осъществи класиране и разпределение на 

студентите по специалности след втори курс и в двете професионални направления - 4.6 

ИКН и 9.1 НС. За целта беше разработена и приета на заседание на ФС наредба за 

класирането, в която е описан процесът. Той е базиран на електронни формуляри с 

желанията на студентите и класиране, основано както на желанията, така и на успеха им от 

първи до трети семестър. Учебното съдържание в бакалавърските и магистърските 

програми е актуализирано, броят на изучаваните дисциплини – оптимизиран, уеднаквени 

са кредитите в различните форми на обучение, с цел повишаване на качеството на обучение, 

задоволяване на интересите на бъдещите специалисти, както и съобразени с потребностите 

на пазара.  

Като пропуск отчитаме факта, че комуникацията на ръководството с членовете на 

Студентски съвет не беше на необходимото ниво. Причината е в автономията, която се 



отрежда на организацията от ЗВО. Въпреки това не допуснахме да се провали годишното 

Общо събрание на Националното представителство на студентските съвети в Република 

България, свикано на 15 декември 2019 г., на което УниБИТ беше любезен домакин. 

 

3. Научноизследователска и международна дейност. 

Сред основните цели на научноизследователската дейност на УниБИТ през 

отчетния период са: създаване на благоприятна среда за научна дейност на академичния 

състав и развитие на младите учени, както и на докторантите към ФБКН; развитие на 

научния потенциал; повишаване на научната комуникация с университети от Балканския 

регион и чужбина; повишаване на резултатността и ефективността на научните изследвания 

в полза на практиката и обществото, чрез реализация на научния продукт.  

Ръководството на УниБИТ полага усилия да поддържа висока 

научноизследователска активност на своя академичен състав, като съдейства за 

публикуването на резултатите от научните изследвания на хартиен и електронен носител 

(монографии, студии и статии, учебници и учебни помагала), както и за участието на 

преподавателите в научни форуми у нас и в чужбина. В по-голямата си част  финансирането 

на научноизследователска и издателска дейност е от собствени средства, чието 

изразходване е в съответствие с действащото законодателство и решенията на Академичния 

съвет, както и със средства от научноизследователски проекти. 

С промените през 2018 г. и 2019 г. в Закона за развитието на академичния състав в 

Република България и Правилника за прилагането му беше направена съществена промяна 

в системата за оценка на научната дейност, както индивидуално на всеки учен, така и на 

звеното, в което той работи. С промените в закона се въведе методика за оценка на учените 

с минимални наукометрични показатели, които са различни за различните професионални 

направления. Университетът се справя успешно и с това предизвикателство, като текущо 

се попълват данни в Регистъра на научната дейност на НАЦИД, а в Регистър на 

академичния състав с право на участия в журита са 52 хабилитирани лица в 

различните направления на университета. 

През 2019 г. са подадени 15 научноизследователски проекта в Конкурсната 

сесия на ФНИ, от които са спечелени 8 – 5 в Конкурса за фундаментални изследвания и 3 

в Конкурса за млади учени и постдокторанти. Този факт ще допринесе за финансовото 

обезпечаване на научноизследователската дейност в УниБИТ. (Ръководители на 

проектите: 1. Доц. М. Гарванова; 2. Доц. Я. Димитрова; 3. Д-р И. Цветанска; 4. Проф. В. 

Добрева; 5. Проф. С. Денчев 6. Д-р С. Спасова; 7. Д-р Е. Цветкова; 8. Д-р Е. Здравкова). 

През отчетния период са подадени 2 международни проекта с Македония в рамките на 

бюджетна програма „Международно сътрудничество за развитие“ на Министерство на 

външните работи на Р България, които са класирани в чакащи финансиране.  

Установени са партньорства за преподавателска мобилност по Еразъм+ с Киевския 

университет „Тарас Шевченко“, с Политехническия институт в гр. Порто, Португалия и с 

френския университет в Париж - UniversitéParis-EstMarne-la-Vallée (UPEM), Беларуски 

държавен технологичен университет.  



 

4. Развитие на преподавателските и научни умения на академични състав. 

Преподавателите от УниБИТ са с необходимата академична квалификация. Те са 

специалисти в различни области на акредитираните направления в университета. Всеки 

един от тях заедно със докторантите активно работи по съвременни научни задачи и 

проблеми в своята област. Потвърждение за тяхната професионална подготовка и амбиция 

за усъвършенстване е активното им участие в научни проекти и докладваните получени 

резултати на престижни национални и международни форуми. Свидетелство за високата им 

професионална квалификация са и цитиранията на техни публикации в чужбина. Колегите 

от Университета активно участваха и в конференции и семинари, организирани от УниБИТ, 

където показаха актуални резултати и високи научни постижения. В сравнение с 

предходните данни, като цяло се запазват, както общият брой на публикациите, така и 

високият дял на публикации в световните БД (Scopus & Web of Science). Важно е да се 

отбележи високата публикационна активност през тази година на все повече млади учени.  

 

5. Финансово състояние 

Приоритет на екипа е да съхрани финансовата стабилност, както и да осигурява 

допълнителни приходи за преподавателите и служителите. И за тази първа година 

запазихме материалния статус на преподавателите и служителите като повишихме 

трудовото възнаграждение в съответствие с общата политика за  увеличение на 

възнагражденията на МОН. Финансовото състояние на университета е стабилно, което ще 

потвърди и нашият главен счетоводител г-жа Таисия Владимирова. 


