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-РЕЗЮМЕ- 

 

Уважаеми колеги, 

Основна задача на ръководството на УниБИТ 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, занижени ценности 

и условия на пандемия. 

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 

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 

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“. 

В съответствие с промените и изискванията в ЗВО и МОН през юли месец 2020 г. 

беше разработена и утвърдена от Министъра на образованието „Политика за развитие на 

Университета по библиотекознание и информационни технологии със стратегически цели, 

задачи, показатели  за  измерване  на изпълнението и целеви стойности.“  

Съгласно националните и вътрешно университетски нормативни документи, 

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

доклад се отчетени постигнати резултати на УниБИТ в следните области: 1. Акредитация и 

рейтингова оценка; 2. Учебна дейност; 3. Научноизследователска и международна дейност; 

4. Развитие на академичния състав; 5. Финансово състояния. 

 

1. Акредитация и рейтингова оценка 

 

В периода юли - август 2020 г. работна група от УниБИТ подготви необходимата 

документация за акредитация на магистърски и докторски програми пред австрийската 



агенция по акредитация. През м. септември 2020 г. документацията беше депозирана 

пред австрийската агенция.  

 

През отчетния период беше акредитирана докторска програма „Национална 

сигурност“, с оценка 9,12 и срок до 12.05.2026 г. 

 

През декември 2020 г. започна подготовката за акредитация на професионално 

направление 2.2. „История и археология“ с цел повишаване на оценката, на база на 

изпълнени препоръки и постигнати резултати. 

 

Оценките на акредитираните направления на УниБИТ в Рейтинговата система на 

висшите училища в България за 2020 година и от акредитацията им от НАОА, е както 

следва: 

Направление Рейтинг 2020 Акредитация 

4.6 ИКН 2 място от държавните 

3-то от всички/ повишен рейтинг с 1 позиция 

спрямо 2019 г. 

9.02 до 2023г. 

9.1 НС 2 място от всички/ повишен рейтинг с 1 позиция 

спрямо 2019 

9.42 до 2025г. 

3.5 ОКИН 2 място от всички/ повишен рейтинг с 1 спрямо 

2019 

9.32 до 2024 г. 

2.2 ИА Забележка:  7.01 до 2023 г. 

 

Забележка: Университетът не е включен в годишната класация на 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 2019/2020 г. приемът е 103%).  

Учебният процес в специалностите на Факултета по библиотекознание и културно 

наследство и Факултета по информационни науки се осъществява съобразно нормативните 

документи за висше образование и съвременните европейски стандарти. Една от сериозните 

отговорности на двата факултети е адаптиране на учебните планове както към интересите 

на бъдещите специалисти, така и към потребностите на пазара на труда, и непрекъснато 

повишаване на качеството на обучение. И през 2020 г. Учебното съдържание в 

бакалавърските и магистърските програми се актуализира; броят на изучаваните 

дисциплини се оптимизира, като са уеднаквени кредитите в различните форми на обучение. 

През 2020 година за втори 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 на ФИН Наредба за 

класирането, в която е описан процеса. 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. 

Във връзка с ограничаване разпространението на COVID-19 и въвеждане на 

извънредното положение в страната, всички преподаватели, които имаха учебни занятия 

през летния семестър  на 2019/2020 АГ и зимния семестър на 2020/2021 АГ /с бакалаври и 

магистри/, ги проведоха в неприсъствена форма според графика и учебната програма 

за семестъра. В средата на март 2020 г. бе проведено интензивно обучение с 

преподавателите от двата факултета за подготовка на дигитално съдържание и използване 

на платформата за електронно обучение на УниБИТ https://edu.unibit.bg/, свързано с 

наложената карантина и дистанционна форма на обучение.  

През целия период на неприсъствено обучение преподавателите приложиха 

различни подходи за неприсъствено обучение – чрез Интернет базирани ресурси, изпратени 

учебници, монографии, презентации, тестове и други учебни материали и форми за 

дистанционно взаимодействие студент-преподавател. Защитите на дипломни работи и 

магистърски тези се провеждаха както присъствено, така и онлайн, спазвайки мерките за 

социална дистанция. 

С цел нормално протичане на научноизследователската дейност и учебния процес на 

студентите и докторантите, беше осигурен безплатен отдалечен достъп до научните бази 

данни, достъпни чрез националния абонамент; на платформата за е-обучение ILIAS, 

Moodle, научните мрежи SHARP-L и EXLIBRIS-L; електронната библиотека на БИЦ на 

УниБИТ и др. 

В изпълнение на целите на УниБИТ, свързани с подготовката на квалифицирани 

кадри, отговарящи на съвременните изисквания на пазара на труда се реализира ежегодна 

актуализация на учебните планове и програми. Актуализацията на квалификационните 

характеристики беше отразена и с промяна на наименованията на две от специалностите 

във ФБКН – специалност „Библиотекознание и библиография“ беше преименува на 

„Библиотечно-информационни науки и управление на знанието“, а специалност „Печатни 

комуникации“ беше преименува на „Иновативни комуникации и медийни технологии“. 

 

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 двата факултета; 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. 

Независимо от ограничените възможности за присъствено участие в научни форуми, 

породено от кризата COVID 19, академичния състав на УниБИТ продължи активно да 

популяризира резултатите от научната и изследователската си дейност в всички 

международни, национални и университетски форуми, проведени в електронна среда. 

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 хабилитирани лица с наукометрични показатели са общо 65 в 

различните направления на университета. 

През 2020 г. са подадени 14 научноизследователски проекта в Конкурсната 

сесия на ФНИ, от които са спечелени 3 – 1 в Конкурса за фундаментални изследвания и 2 

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

обезпечаване на научноизследователската дейност в УниБИТ. (Ръководители на 

проектите: 1. Гл. ас. д-р Събина Ефтимова; 2. Гл. ас. д-р Надежда Томова; 3. Гл. ас. д-р 

Христо Христов).  

През отчетния период бяха подадени 6 проекта по програма Erasmus +, като 

през август бяха одобрени два от тях, които през октомври стартираха. УниБИТ е 

партньор в тях: (1) iBigWorld – 2020-1-PL01-KA203-082197; (2) Design4Climate – 2020-1-

PL01-KA202-081910. През м. юли 2020 г. УниБИТ стана партньор в Европейската 

асоциация на координаторите по Erasmus+- EAEC. 

Беше подготвено и подадено проектно предложение по ОП НОИР Модернизация на 

висшето образование, като също така беше направена самооценка на УниБИТ с 

инструмента HEInnovate – необходимо условие за проекта. По тази програма имаме две 

подадени проектни предложения, както следва: 

• УниБИТ е координатор на проектно предложение в партньорство с 

Университета по хранителни технологии, Лесотехническия университет, Института по 

отбрана и Съюзът за стопанска инициатива – с приоритетните направления 4.6 и 2.2 

• УниБИТ е партньор на проектното предложение, координирано от Висшето 

училище по сигурност и икономика – Пловдив по направление 3.5 

 



 

4. Развитие 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). В Web of Science 

за 2019 г. имаме 102 публикации, а за 2020 г. – 28 публикации. Важно е да се отбележи 

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

През отчетния период са проведени осем конкурса за заемането на академични 

длъжности, както следва: (1) Главен асистент – 5; (2) Доцент – 3; (3) Професор – 1. Обявени 

са още 4 конкурса за заемането на АД – 1 професор, 3 доценти и 1 главен асистент. 

 

5. Финансово състояние 

Финансирането на УниБИТ е съвкупност от държавната субсидия и собствени 

средства. Приоритет на екипа е да съхрани финансовата стабилност, да осигури 

финансиране на всички присъщи дейности, свързани с реализацията на целите и мисията на 

УниБИТ, както и да осигурява допълнителни приходи за преподавателите и служителите, в 

съответствие с постигнатите резултати и изпълнението на служебните ангажименти и 

допълнително възложени задачи. 

ОБЩО РАЗХОДИ ПРЕЗ 2020 г. – 7 235 857 лв. 

Разходи за работна заплата – 3 386 857 лв. 

Разходи за хонорари – 1 421 264 лв. 

Разходи за издръжка – 845 957 лв. 

Разходи за стипендии – 595 970 лв. 

Разходи за членски внос – 23 061 лв. 

Разходи за придобиване на ДМА – 122 164 лв. 

  

През 2020 г. беше завършено оборудването и обзавеждането на Младежкия 

научноизследователски център в с. Стойките, област Смолян и това даде възможност за 

стартиране на пълноценната му експлоатация през настоящата година. 

 



В заключение искам да подчертая, още веднъж, активната и отговорна работа на 

всички колеги от Академичния, административния и помощния персонал на УниБИТ, през 

изминалата 2020 г., която даде възможност, независимо от усложнената обстановка и 

затрудненията предизвикани от пандемията, да успеем да изпълним планираните задачи и 

поставените цели; да продължим да поддържаме близък контакт със студентите и да 

реализираме успешно нашата мисия. 

 

Ректор 

Проф. дн. Ирена Петева 


