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ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯ ПО КАЧЕСТВОТО И АКРЕДИТАЦИЯ 

Протокол № 7 

Днес, 27.05.2021 г. от 12.00 ч. в 126 кабинет се проведе заседание на Факултетната 

комисия по качеството и акредитация (ФККА).  

На заседанието присъстваха: членове на ФККА: доц. д-р Ангел Димитров, гл. ас. 

д-р Блага Маджурова, гл. ас. д-р Вера Хаджиева, гл.ас. д-р Гергана Димитрова, гл.ас.д-р 

Пеньо Георгиев, ас. Айгюн Ертюрк, докт. Антони Герасимов, Ивелина Нумерова и доц. 

д-р Веселина Жекова- научен секретар на ФИСН 

Комисията прие с пълно единодушие следния 

Дневен ред: 

1. Обсъждане на Въпросник за вътрешен одит  

2. Разпределяне на отговорници по въпросите 

3. Разни 

 

            По т.1 

 Доц. Жекова запозна присъстващите с предстоящия вътрешен одит на ФИСН, 

който ще се проведе през втората половина на м.юни 2021г. и ще касае направление 3.7., 

което е посочено за одитиране. Разгледаха се подробно всички въпроси, които бяха 

предварително изпратени на всички членовете на комисията. Членовете на ФККА 

потвърдиха, че са се запознали предварително.  

 Обсъди се, че документите трябва да се представят на електронен носител. 

Определи се срок за изпращане на доказателствения материал- 15.06.2021г.  

 

  По т.2 

Разпределиха се отговорници по въпросите, които следват реда на въпросника, както 

следва: 

• Въпрос № 1 до въпрос № 12 (вкл.)- доц. д-р Ангел Димитров и гл.ас. д-р Гергана 

Димитрова 

• Въпрос № 13 до въпрос № 15 (вкл.) – гл.ас. д-р Блага Маджурова 

• Въпрос № 16 – доц. д-р Веселина Жекова 



• Въпрос № 17 - гл.ас.д-р Пеньо Георгиев 

• Въпрос № 18 –  доц. д-р Маргарита Русева 

• Въпрос № 19 и 20- гл.ас. д-р Вера Хаджиева 

• Въпрос № 21 – ас. Айгюн Ертюрк 

• Въпрос № 22 – докт. Антони Герасимов 

• Въпрос  № 23 и 24 – доц. д-р Веселина Жекова  

• Въпрос № 25 – гл.ас. д-р Христо Панталеев 

• Въпрос № 26 – докт. Айгюн Ертюрк 

• Въпрос № 27 – докт. Антони Герасимов 

• Въпрос № 28 и 29- доц. д-р Веселина Жекова 

• Въпрос № 30 до Въпрос № 32 (вкл.) – гл.ас. д-р Марин Братков 

 

По т.3 

 Не постъпиха предложения за обсъждане.  

  

РЕШЕНИЯ: 

1. Да се събере и изпрати в срок до 15.06.2021 доказателственият материал по 

отговорници.   

 

 

Секретар: ................................               Председател на ФККА:................................ 

                       (гл.ас. Б. Маджурова)                                            (доц. Ангел Димитров) 


