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УНИВЕРСИТЕТ 
ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

 

 

ГОДИШЕН ДОКЛАД НА РЕКТОРА 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА УниБИТ С ФИНАНСОВИ  

И НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ  

НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ – 2021 г.  

 

У В О Д Н А   Ч А С Т  

Университетът по библиотекознание и информационни технологии 

(УниБИТ) е висше училище с утвърдени традиции в изграждането на връзката 

между обучение, наука и бизнес. Основна цел на УниБИТ е развитието му като 

образователна и научна институция, която участва активно във формирането и 

реализирането на държавната политика в професионални направления 2.2. 

История и Археология; 3.5. Обществени комуникации и информационни науки; 

4.6. Информатика и компютърни науки и 9.1. Национална сигурност.  

В периода 01.11.2020 г. - 02.11.2021 г. УниБИТ като всички висши училища в 

Р България изпълнява своята специфична Политика за развитие на УниБИТ, 

утвърдена от Министъра на образованието и науката със Заповед № РД09-

1462/07.07.2020 г. и приета на Академичен съвет (АС) на 23 юни 2020 г. в Протокол 

№ 8 с решение № 31, както и Програма за постигане на финансова устойчивост 

на УниБИТ, приета на АС на 25 февруари 2021 г. в Протокол № 2 с решение № 17.  

Работата по Политиката за развитие на УниБИТ е насочена към 

изпълнение на 6 основни цели, 17 задачи и 42 индикатора, които илюстрират 

достигнатите и повишени стойности на отчетния период, което е подкрепено с 

богат набор от доказателствен материал. На базата на представеният отчет, 

Политиката за развитие на УниБИТ бе оценена с максимална оценка 4. 

 Естествено независимо от новите условия в които функционира УниБИТ 

основна задача на ръководството и през изминалата година бе задачата да съхрани 

академичната привлекателност и финансовата стабилност на УниБИТ.   
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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 почти две годишна пандемия. 

Продължаваме принципите на 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“. 

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. 6. Административно-стопански дейности 

 

1. Акредитация, СУКО и рейтингова оценка 

 

Акредитационни процедури през 2021 г. 

 

През м. януари 2021 г. е подаден доклад до НАОА за следакредитационно 

наблюдение на професионално направление 2.2 История и археология и през м. 

април 2021 г. акредитационният съвет на НАОА констатира, че УниБИТ изпълнява 

препоръки № 1 и № 2 и частично изпълнява препоръка № 3, формулирани в 

решението на Постоянната комисия по хуманитарни науки и изкуства от 17.01.2018 

г. 

През м. февруари 2021 г. е получена акредитация от Австрийската агенция 

за осигуряване на качеството и акредитация (Agency for Quality Assurance and 

Accreditation Austria) за периода от 10.02.2021 г. до 22.07.2025 г.  

През м. февруари 2021 г. е подаден актуализиран доклад до НАОА за нова 

акредитация на професионално направление 2.2 История и археология. През м. 

март 2021 г. Експертна група от НАОА посети УниБИТ за акредитиране на 
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професионалното направление. През м. юли 2021 г. Постоянната комисия по 

хуманитарни науки и изкуства даде програмна акредитация на професионално 

направление 2.2 История и археология с оценка 9,04 и срок на акредитацията, 

определен в графика на НАОА за програмни акредитации на професионалните 

направления. 

През м. февруари 2021 г. са подадени доклади до НАОА за програмна 

акредитация на докторски програми „Бизнес, административни обществени 

комуникации и технологии“, „Теория на информацията и управление на знания“ 

и „Наукознание“ в професионално направление 3.5 „Обществени комуникации и 

информационни науки“. През м. юли 2021 г. Експертна група от НАОА посети 

УниБИТ за акредитиране на трите докторски програми. През м. октомври 2021 г. 

Постоянна комисия по социални и правни науки, сигурност и отбрана даде 

програмна акредитация на докторските програми за срок до следващата 

акредитация на професионално направление 3.5 Обществени комуникации и 

информационни науки, определена в графика на НАОА за програмни 

акредитации на професионалните направления. И оценки на докторските 

програми: „Бизнес, административни обществени комуникации и технологии“, 

„Теория на информацията и управление на знания“ – 8,97; „Теория на 

информацията и управление на знания“ – 8,99 и „Наукознание“ – 9,07. 

През м. август 2021 г. е подаден доклад до НАОА за следакредитационно 

наблюдение на професионално направление 4.6 Информатика и компютърни 

науки. През м. октомври 2021 г. Постоянната комисия за следакредитационно 

наблюдение и контрол поиска допълнителна информация от УниБИТ за 

изпълнението на направените препоръки от Постоянна комисия по природни 

науки, математика и информатика. Тази информация беше предоставена и през  

м. декември 2021 г. Акредитационния съвет на НАОА е утвърдил изпълнението на 

препоръките. 

  

Система за управление на качеството през 2021 г. 

 

През 2021 г. са изготвени доклади с информация за състоянието и 

ефикасността на Системата за управление на качеството на обучението във ФБКН 

и ФИН, докладвани на Академичен съвет на 26.11.2021 г. 

Във факултетите на Университета на регулярни заседания на Групата по 

управление качеството на обучение, на Катедрени съвети и Факултетни съвет през 

2021 г. са обсъждани учебни планове и програми, реализирането на студентите, 

оценките на студентите, участието на преподаватели, докторанти и студенти в 
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научноизследователски проекти, обратна връзка от студентите и потребители на 

кадри. 

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

извънредното положение в страната, всички учебни занятия през 2021 г. са 

проведени в дистанционна форма според учебния график. Преподавателите 

приложиха онлайн преподаване на учебния материал чрез Интернет базирани 

ресурси и изпратени учебници, монографии и други учебни материали и форми 

за дистанционно взаимодействие студент-преподавател. Платформата за 

дистанционно обучение ILIAS и платформата за електронно обучение MOOLDE са 

обогатени с нови материали. Защитите на дипломни работи и магистърски тези са 

проведени както присъствено, така и онлайн, спазвайки мерките за социална 

дистанция. С цел подобряване качеството на обучението в условията на 

извънредното положение е проведено анкетно допитване до студентите, което 

показва тяхната удовлетвореност от процеса на обучение. 

През 2021 г. се подобри значително планирането и управлението на 

учебният процес на базата на въведените онлайн форми, базирани на Google Docs, 

като електронни протоколи, електронни досиета на студентите, въведено е онлайн 

кандидатстване, както и онлайн подаване на документи за множество услуги, 

свързани с организацията на учебният процес.  

Направени са промени в Методика за разработване на учебна документация 

основана на компетентностен подход, актуализирани са бланките за учебен план и 

учебна програма в съответствие с Методиката. Направените промени са утвърдени 

от Академичния съвет на 21.12.2021 г 

Актуализиран е Правилник за атестиране на академичния състав на 

УниБИТ, утвърден от Академичния съвет на 21.12.2021 г.  

 

Рейтингова система 2021 г. 

Оценките на направленията, поставени в Рейтинга на висшите училища в 

България за 2021 година и акредитацията от НАОА им, е както следва: 

Направление Рейтинг 2021 Акредитация 

4.6 ИКН 2 място от държавните 9.02 до 2023г. 

9.1 НС 2 място от държавните 9.42 до 2025г. 

3.5 ОКИН 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. 
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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 2020/2021 г. приемът е 103%).  

Учебният процес в специалностите на Факултета по библиотекознание и 

културно наследство, Факултета по информационни науки  и Департамента за 

общообразователни дисциплини се осъществява съобразно нормативните 

документи за висше образование и съвременните европейски стандарти. Една от 

сериозните отговорности на двата факултета е адаптиране на учебните планове 

както към интересите на бъдещите специалисти, така и към потребностите на 

пазара, съпроводено с повишаване на качеството на обучение. Учебното 

съдържание в бакалавърските и магистърските програми е актуализирано, 

броят на изучаваните дисциплини – оптимизиран, уеднаквени са кредитите в 

различните форми на обучение. 

През 2021 година за трети 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 2020/2021 АГ и зимния семестър на 2021/2022 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 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. 



6 
 

В съответствие със заложената цел и като съвременна образователна 

институция УниБИТ се придържа към Световните стандарти и Европейската 

референтна рамка на ключовите компетентности за учене през целия живот чрез 

изграждането на компетентностни профили в акредитираните професионални 

направления. Насърчаването на развитието на компетентности е една от целите 

на визията за европейско пространство за образование, ето защо УниБИТ отговаря 

на това предизвикателство чрез създадена и апробирана в университета 

Методика за разработване на учебна документация основана на 

компетентностен подход, приета на АС на 25 февруари 2021 г. в Протокол № 2 с 

решение № 14 на УниБИТ. Приети са предложените промени във формите на 

учебната документация - квалификационна характеристика, учебен план, 

учебни програми.  В квалификационната характеристика са направени промени, 

съгласно  Препоръката на Съвета от 22 май 2018 година относно ключовите 

компетентности за учене през целия живот, като е въведен нов шаблон в учебната 

документация.  

Приетата Методика за разработване на учебна документация основана на 

компетентностен подход, както и актуализираната учебна документация, 

неразделна част от нея са включени в Системата за управление на качеството на 

обучение (СУКО), която е утвърдена и актуализиранана на АС на 25.02.2021 г. в 

Протокол № 2 с решение № 15 и решение № 16. 

 През отчетния период бяха разработени компетентностни профили за 

8 специалности в професионално направление (ПН) 3.5 Обществени 

комуникации и информационни науки в образователно-квалификационна 

степен (ОКС) бакалавър. 

Относителният дял на разработените компетентностни профили, в 

съответствие с Европейската референтна рамка на Ключовите компетентности за 

учене през целия живот през отчетния период в УниБИТ е 18,18 %, като се има 

предвид общият брой на специалностите в УниБИТ - 44 специалности и 

разработените компетентностни профили в ПН 3.5  за 8 специалности.  

 За развитието и популяризирането на уникалните за университета 

специалности „Културно-историческо наследство“,  „Компютърни науки и 

Информационно брокерство“, "Информационни технологии в корпоративна и 

институционална среда" и др. през отчетния период е подписан Меморандум за 

сътрудничество между УниБИТ и Община Свиленград. С меморандума се цели 

да бъдат създадени условия за развитие на интензивна комуникация между 

страните, като се отчита, че наред с културно-историческото наследство и 

културно-историческия туризъм, потенциалът на община Свиленград е и в 

преплитането на наука и бизнес, особено в сферата на информационните 

технологии. Двете страни се ангажират да осъществяват активен диалог с всички 
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заинтересовани страни и взаимен обмен на информация в процеса на 

популяризиране и разширяване на възможностите за обучение спрямо 

спецификата на специалностите в университета. 

 В съответствие със заложените в Политиката за развитие  индикатори за 

отчетния период в гореспоменатите специалности са се обучавали студенти в ОКС 

„бакалавър“ в редовна и задочна форма, както следва: за 2020/2021 – 64 човека, а за 

2021/2022 – 70.   

Следвайки тенденцията за повишаване на меките умения на студентите в 

УниБИТ, през отчетния период бяха предприети необходимите действия за 

актуализиране на учебните планове на новосъздадените хибридни специалности 

– „Компютърни науки и информационно брокерство“ (КНИБ), 

„Информационни технологии в институционална и корпоративна среда“ 

(ИТИКС), „Библиотечно-информационни науки и управление на знанието“ 

(БИНУЗ) и „Иновативни комуникации и медийни технологии“ (ИКМТ). За 

целта студентите, записани в тях изучават редица иновативни иновативни 

дисциплини, изграждащи техните ключови меки умения, по-широка 

професионална квалификация, езикови компетенции и граждански и социални 

компетентности.  

Във връзка с изпълнението на Споразумението за завишаване на текущите 

изисквания към студентите за участие и ангажираност с учебния процес по време 

на цялата година, неразделна част от Програмата за постигане на финансова 

устойчивост и повишаване на оценката на предлаганото висше образование за 

2021 г. са предприети необходимите действия за синхронизация на 

вътрешнонормативните правила за аудиторна и извънаудиторна заетост.  

Годишната извънаудиторна заетост на преподавателите с аудиторна заетост 

360 ч., е увеличена с 60 задължителни часа, за възлагане, контрол и оценка на 

изпълнението на текущи задачи на студентите по съответната дисциплина 

(считано от учебната 2021/2022 г. и регламентирано в Наредбата за аудиторна и 

извънаудиторна заетост на преподавателите в УниБИТ приети на АС. Тези 

задължителни часове са обвързани с основната заплата и се определят 

пропорционално на аудиторната заетост, съответстваща на заемания щат. 

Увеличена е тежестта на текущия контрол при формиране на крайната оценка по 

всяка една дисциплина, чрез минимум 2 (две) текущи оценки. Промени има и в 

начина на формиране на семестриалното (текущото) оценяване - увеличен е броят 

на формите за контрол  чрез минимум 2 (две) текущи оценки.   
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3. Научноизследователска и международна дейност. 

 

Привличането на средства за финансиране на научни изследвания в 

УниБИТ се осъществява основно от няколко източника: чрез Европейските 

рамкови програми за научни изследвания и иновации; чрез национални проекти 

и програми и по реда на Наредбата за условията и реда за оценката, планирането, 

разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за 

финансиране на присъщата на държавните висши училища научна дейност. 

През последната година УниБИТ работи по 10 Erasmus+ проекта и един 

H2020.  Поради пандемичната обстановка някои от проектите бяха с удължен срок 

на изпълнение. Привлечените в УниБИТ средства през отчетния период от 

научни проекти по европейски програми с международни партньори е 327 747 

лв. Чуждестранни партньори по проектите са от Босна и Херцеговина, Гърция, 

Естония, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Нова Зеландия, Португалия, Румъния, 

Сърбия, Турция, Украйна, Швеция.  

Академичният състав на УниБИТ  работи активно по изпълнението на 

проекти за научно-приложни изследвания, като за отчетния период са усвоени 78 

627 лв. по ПМС за 2020 г. и 70 961 лв. за 2021 г., привлечени по реда на Наредбата за 

условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на 

средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните 

висши училища научна дейност. 

Националните програми, в които УниБИТ е включен през последната 

година, са:  

● Национална научна програма, финансирана от МОН – 1 проект; 

● Национална програма „Европейски научни мрежи“ – 2 проекта 

Към тези проекти имаме чуждестранни партньори от Fondazione Politecnico 

Di Milano S2d2, Италия, KULeuven, Белгия; 

● Националната пътна карта за научна инфраструктура – 1 проект; 

● ОП НОИР – 1 проект; 

● Регионален център за нематериално културно наследство под егидата на 

ЮНЕСКО – 2 проекта; 

● ФНИ – 15 проекта; 

Привлечените в УниБИТ средства през отчетния период по действащи 

национални научни програми и проекти е 523 726 лв.  
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През 2021 г. са подадени 6 научноизследователски проекта в Конкурсната 

сесия на ФНИ, от които са спечелени 5 – 4 в Конкурса за фундаментални 

изследвания и 1 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 Деница Младенова; 2. Гл. ас. 

д-р Поли Муканова; 3. ас. д-р Ина Антонова; 4. Доц. д-р Александър Каракачанов; 

5. Доц. дн Нарцис Торбов). 

 По отношение на международната мобилност в краткосрочен план, 

УниБИТ взе участие в две летни училищата с общо 9 студента и 2ма преподаватели: 

Лятното училище по Erasmus+ проект DECriS: Digital Education for Crisis 

Situations: Times When There is no Alternative 2020-1-HR01-KA226-HE-094685 

• Домакин Университетът в Осиек, Хърватска 

• Период 06-10.09.2021 

• Тема: Информационни науки DECriS 

• Участници 4 студенти от УниБИТ придобили по 2 ECTS 

Лятното училище по Erasmus+ проект High5: Transdisciplinary methodology 

for Integrated 2019-1-PL01-KA203-065784 

• Домакин  Университетът в Авейро, Португалия 

• Период 21-28.09.2021,  

• Тема: Circular Economy 

• Участници 5 студенти и 2 преподавателя от УниБИТ 

Участие на академичния състав в международната и проектната дейност 

Участие по проект Общ брой Включени в повече 
от един проект 

Включени само в 
един проект 

Всички проекти в УниБИТ за 2021 91 44 47 

Международни проекти 41 26 15 

 

Участие на млади учени, докторанти и студенти в международната и проектната дейност 

Участие по проект Докторанти Студенти 

Всички проекти в УниБИТ за 2021 32 12 

Международни проекти 5 12 

 

През отчетния период бяха одобрени за финансиране  4 проекта по 

програма Erasmus +, от които в 1  от тях УниБИТ е координатор под ръководството 

на доц. д-р Марина Енчева, останалите 3 проекта са с координатори от страна на 

УниБИТ – проф. дн Таня Тодорова, проф. д-р Тереза Тренчева и доц. д-р Евгения 

Ковачева.  
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В резултат на научноизследователската и публикационна активност на 

преподавателите от УниБИТ през отчетния период са постигнати следните 

резултати: 

● 602 броя научни публикации в научни списания и сборници, представени 

в световни вторични литературни източници, от тях 125 броя са 

публикувани в издания с импакт фактор (Web of Science) и/или импакт ранг 

(Sсopus); 

● 16 броя научни монографии; 

● 9 броя учебници и учебни помагала; 

● 4 бр. от научно списание „Издател“. 

Свидетелство за високата професионална квалификация на академичния 

състав е броят на  публикациите за 2020 г. в Scopus – 60, и в Web of Science – 34, 

както и броят на публикациите за 2021 г. в Scopus - 20, и в Web of Science - 11. 

Значително повишение имат научните публикации в издания, индексирани 

в Scopus – през 2020/2021 г.1 броят на тези публикации се удвоява в сравнение с 

предходните години. По отношение на публикациите в Web of Science 

Университетът отчита трайна тенденция към повишаване на броя на 

индексираните публикации и това е видно от представените в Доклада за наука 

данни, при които се забелязва почти 3 пъти увеличение на публикациите в WoS 

през 2019 г. За 2020 г. имаме 34 публикации, като се очаква още 60 да станат видими 

до края на 2021 г. Научните области, в които са публикувани тези 94 изследвания, 

са изцяло в профила на Университета. Важно е да отбележим, че за отчетния 

период преподавателите от УниБИТ са публикували в индексирани от двете бази 

списания и сборници от конференции. Политиката на УниБИТ е да се развива като 

изследователски университет. Географското разпределение на партньорствата на 

УниБИТ в проектната дейност и съавторството и на учените от УниБИТ в Scopus и 

Web of Science обхваща страни от няколко континента: Австрия, Босна и 

Херцеговина, Великобритания, Виетнам, Германия, Индия, Иран, Испания, 

Италия, Куба, Молдова, Нидерландия, Нова Зеландия, Полша, Португалия, Русия, 

Съединени американски щати, Сърбия, Тринидад и Тобаго, Турция, Украйна, 

Франция, Швейцария, Швеция. Широката географска и международна 

разпространеност на партньорите на Университета показват 

 

1 [1] Данните са от Web of Science и Scopus към 20.10.2021 г. Информацията е достъпна на: 

https://www.scopus.com/results/ и https://apps.webofknowledge.com 
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интернационализация и международно измерение на научния продукт на 

УниБИТ. Безспорен атестат за качеството на научната продукция на академичния 

състав на УниБИТ е и очертаващата се тенденция на нарастване на цитиранията 

в чужбина (в Scopus – 161 и в WoS – 118) на техни публикации през изминалата 

година спрямо предишния отчетен период. 

Създадени са условия за обвързване на научната дейност със системата 

на възнагражденията, регламентирани във Вътрешните правила за организация 

на работната заплата в УниБИТ. Основната работна заплата и полагащите се 

допълнителни възнаграждения на членовете на академичния състав се получава 

пропорционално на продължителността на работното време и на изпълнението на 

преподавателската заетост (аудиторна, извънаудиторна и научноизследователска).  

Утвърдена практика за допълнително стимулиране на научната 

активност на преподавателите през последните години е предоставянето на 10 

дни платен творчески отпуск за целия академичен състав в началото на всяка 

календарна година. 

През отчетния период в УниБИТ се подобри материалният статус на 

преподавателите и служителите като беше повишено основното трудово 

възнаграждение в съответствие с общата политика за увеличение на 

възнагражденията на лицата, заемащи академични длъжности.  

Допълнителното трудово възнаграждение за научна степен „доктор на 

науките“ от 430 лв. и за ОНС „доктор“ - 300 лв. остава непроменено през 

отчетния период. Осигурени бяха средства за допълнителни възнаграждения за 

постигнати годишни резултати за 2021 г.  

През отчетният период излязоха 2 броя от научното списание „Издател“ 

Издател. Научно списание. Том XXIII, кн 1 & кн 2, 2021, 80 с. ISSN 1310-4624, като 

бяха предприети мерки по подписването на договор за индексиране на изданието 

в Central and Eastern European Online Library (CEEOL), което е и първа стъпка към 

индексирането на списанието от WoS.  

За 2021 г. са попълнение данните в Регистъра на научната дейност на 

НАЦИД, а в Регистър на академичния състав хабилитирани лица с 

наукометрични показатели са общо 73 в различните направления на 

университета. 

Обучението за ОНС „доктор“ в УниБИТ се извършва в трите форми: редовна, 

задочна и свободна форма на обучение. През 2021 г. за обучение в УниБИТ са 

зачислени общо 68 докторанти, от тях 35 са държавна поръчка, съответно в  

редовна форма на обучение – 14 и в задочна форма на обучение – 21.  Заявеният 

брой места са приети от МОН в пълния им размер, а план-приемът на 
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докторантите по държавна поръчка през 2021/2022 г. е изпълнен на 91%, като 

имаме остатък от 3 неусвоени бройки. В самостоятелна форма на обучение са 

зачислени 33 докторанти, като тенденцията е това да са утвърдени специалисти от 

практиката, които проявяват интерес към научна работа. През академичната 2020–

2021 г. Университетът е обучавал общо 186 докторанта в 3 професионални 

направления (3.5. Обществени комуникации и информационни науки, 4.6. 

Информатика и компютърни науки, 9.1. Национална сигурност). В същите 

направления през календарната 2021 г. ОНС „доктор” са придобили общо 49 

души, а НС „доктор на науките” е придобило 3 лица. 

 

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

През отчетния период академичният състав на УниБИТ се състои от 148 

лица, заемащи академични длъжности.  От тях 40 заемат АД „професор“, 45 – 

„доцент“, 28 – „главен асистент“ и 18 – „асистент“.  

През отчетния период са проведени са тринадесет конкурса за заемането на 

академични длъжности, както следва: (1) Главен асистент – 7; (2) Доцент – 4; (3) 

Професор – 2.  

5. Финансово състояние 

През отчетния период УниБИТ е действащо предприятие с финансова 

стабилност, което няма задължения към доставчици и няма кредити. За 2021 г. 

УниБИТ е реализирал собствени приходи в размер на 2 605 966 лв., които са 

формирани основно от приходи от такси за обучение на студентите, в това число 

и от дарения. Приходите на УниБИТ са изпълнени на 103.40% спрямо заложения 

годишен план. Изпълнението на собствените приходи се дължи на големия брой 

кандидат-студенти по време на кандидатстудентска компания и записали се 

студенти във всички форми на обучение. Неизпълнението на приходи от наеми се 

дължи на намаление на доходи от наеми във връзка с COVID-19. Получените 

субсидии към 31.12.2021 г.  – са в размер на 5 830 931 лв. През 2021 г. УниБИТ получи 

трансфери за изпълнението на различни проекти и научни изследвания в 

размер на 1 850 069 лева. Извършените разходи през отчетния период са 8 990 925 

лв. Разходите на УНИБИТ са 81% спрямо  плана за 2021 г. През този период УниБИТ 

е работил в режим на строги икономии и са извършвани основно разходи, свързани 

с приоритетните плащания, както и разходи по изпълнение на спечелените 

проекти. Наличност по текущи сметки на УниБИТ в края на периода – 3 381 310 

лева. През 2021 г. Сметна палата извърши финансов одит на годишния финансов 

отчет на УниБИТ за 2020 г. и изрази немодифицирано мнение, че годишният 
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финансов отчет дава вярна и честна представа за финансовото състояние  на 

УниБИТ. 

 Във връзка с ПМС №371/17.12.2020 г., считано от 01.01.2021 г., бе направена 

актуализация на основните трудови възнаграждения на академичния 

преподавателски състав на УниБИТ.  

           Във връзка с ПМС №370/04.11.2021 бяха получени допълнителни трансфери 

в размер 151 770 лева. На служители и преподаватели беше изплатена компенсация 

в размер 48% от основното възнаграждение, а на студенти - допълнителна 

стипендия в размер на 70 лева. 

През отчетния период своевременно са изплащани: (1) Заплати по трудови и 

извънтрудови правоотношения на преподаватели и служители; (2) Стипендии на 

студенти; (3) разходи за поддръжка на сграден фонд и автомобили; (4) вода, 

отопление, ел. енергия и ГСМ; (5) разходи за пощенски и телекомуникационни, 

интернет и други външни услуги; (6) разходи за командировки в страната и 

чужбина / участие в семинари, научни конференции, симпозиуми и други 

прояви/; (7) разходи за закупуване на компютърна техника, оборудване, книги за 

библиотека и програмни продукти.  

 

6. Административно-стопански дейности 

 През 2021 г. бяха проведени  обществени поръчки с предмет  закупуване и 

доставка компютри, периферни устройства, друга техника и софтуер за нуждите 

на Университет по библиотекознание и информационни технологии, както 

следва, както за обезпечаване на различните проекти, така и за обогатяване и 

обновяване на материалната-техническата база на Университета. 

В базата на „Младежкия научно изследователски център“ в с. Стойките беше 

извършен рекламационен ремонт на вертикалната планировка и подземно 

заустване на водосточните тръби отвеждащи дъждовните води от покривното 

пространство на сградата. Изграждане на ограда от метални решетъчни пана на 

първото дворно пространства пред сградата на Центъра. 

УниБИТ разполага с 14 леки автомобила. През 2021г. са придобити два 

автомобила, конфискувани в полза на държавата, предоставени на университета за 

ползване от Министерство на финансите на РБ. 

Компютърната лаборатория “Джон Атанасов” създава, поддържа и закрива 

потребителски пощенски сметки (акаунти), за осигуряване и осъществяване на 

нормалната комуникация между различните звена и студенти. През отчетния 
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период са създадени над 1000 пощенски акаунта, както и около 60 пощенски групи 

за тях. Екипът изработи и внедри политика за жизнения цикъл на пощенските 

акаунти на потребителите в университета. 

През 2021 г. за нуждите на двете сгради на университета на територията на гр. 

София беше осигурена международна интернет свързаност, посредством 

симетричен оптичен канал с капацитет 10 Gbit/s. Всички работни станции са 

организирани чрез активна директория и се управляват посредством групови 

политики. Всички преподаватели имат достъп до ресурсите на локалната мрежа и 

интернет и използват електронна поща. Екипът на лабораторията активно 

участваше също и в изграждането и поддържането на множество сайтове свързани 

с научната дейност на университета. 

 


