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1 Основание за разработване и внедряване на управле нска информационна 
система в НХА 

 

Националната художествена академия е уникална институция със завидна история и 
традиции в художественото образование, но с младо лице и търсещ дух. Необходима и 
полезна за българското общество, НХА участва дейно в актуалните художествени 
процеси, изгражда и налага в общоевропейското пространство чрез своите възпитаници 
облика на съвременното ни изобразително изкуство и неговата теория. 

Национална художествена академия е една от най-авторитетните български институции 
за подготовка на професионални художници в областта на изящните и приложни 
изкуства, дизайна, консервацията и реставрацията и историята и теорията на изкуството 
(в образователно-квалификационните степени „магистър”, „бакалавър” и 
образователната и научна степен „доктор”).  
 
Националната художествена академия се състои от два факултета: Факултет за изящни 
изкуства и Факултет за приложни изкуства с 18 катедри: „Живопис“, „Скулптура“, 
„Стенопис“, „Графика“, „Книга и печатна графика“, „Плакат и визуална комуникация“, 
„Изкуствознание“, „Резба“, „Керамика“, „Сценография“, „Текстил- изкуство и дизайн“, 
„Метал“, „Индустриален дизайн“, „Рекламен дизайн“, „Дизайн порцелан и стъкло“, 
„Дизайн за детската среда“, „Мода“, „Реставрация“ и 2 общоакадемични катедри 
„.Рисуване“ и кат.“ Психология на изкуството, художествено образование и 
общообразователни дисциплини“, които са отговорни за развитието и приложението на 
учебните програми за придобиване на висше образование от професионално 
направление „Изобразително изкуство“ за образователно-квалификационните степени 
„бакалавър“ и „магистър“ и образователната и научна степен „доктор“. 

 

Основна цел в управленската програма на настоящето ръководство е утвърждаване на 
водещата позиция на НХА като притегателно образователно и духовно средище, в 
национален, регионален и европейски мащаб.  

Това се постига чрез:  

· непрекъснато повишаване на качеството на обучение,  
· повишаване на равнището на преподавателския състав, 
· участие в международни програми и проекти, 
· превръщането на Академията в център за методическо ръководство във всички 

области на изобразителните изкуства в системата на художественото 
образование, 

· издигане на авторитета на Национална Художествена Академия.  
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В изпълнение на основните задачи е необходимо разработването и внедряването на 
автоматизирана университетска информационна система (АУИС). Тя има за цел да 
осигури възможност за подобряване на цялостното функциониране на Национална 
Художествена Академия чрез създаване на съвременна информационна среда за 
реализиране на управленските, учебните и административни процеси в Академията и за 
ефективна комуникация между Академията и външни институции. 

 

Необходимостта от създаване и внедряване на университетска управленска 
информационна система в НХА се определя от следните фактори: 

 

· Въвеждане на интегрирана ИТ среда, която да позволява планиране, реализация, 
мониторинг и анализ на административните и учебните процеси в НХА; 

· Установяване на единни процедури за въвеждане, съхранение, преработка, тър-
сене и извеждане на информация; 

· Единна среда за управление на документооборота в Академията, даваща 
възможност за ефективна комуникация между звената в Академията, от една 
страна, и между Академията и външни институции, от друга страна; 

· Автоматизиране на работата в основните организационни звена на Национална 
Художествена академия; 

· Осигуряване на достоверна информация, необходима за оценка на качеството на 
обучението, дейността на преподавателите и отделните звена на Академията. 

  

2 Те кущо състояние  
 

Националната Художествена Академия има добре развита мрежова и хардуерна 
инфраструктура, но осигуреността с информационни системи за целите на 
администриране е слаба, което значително затруднява протичането на оперативните 
процеси в университета, управлението и комуникацията му с външни институции. 

 

2.1 Локални мрежи и свързаност 
 

Поради това, че дейността на Академията се извършва на различни локации в 
столицата и от няколко организационни звена, са изградени различни локални 
компютърни мрежи, които ги обслужват: 
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· LAN- Шипка 1 / Финансово счетоводен отдел 
· LAN- Шипка 1 
· LAN – бул.“Цариградско шосе“ 73 
· LAN – бул.„Княз Дондуков“ 56 
· LAN – бул. „Г.М.Димитров“ 100 
· LAN – Студентски общежития бл.28 

 

Между LAN мрежите е изградена VPN свързаност, не се използва DOMAIN контролер 
и Active Directory. Осигурен е WiFi достъп за мобилни устройствал. Схема на 
локалните компютърни мрежи в НХА е дадена в Приложение 1. 
 

2.2 Хардуерно оборудване 
 

Дейностите в Национална Художествена Академия се реализират с помощта на 
следното хардуерно оборудване: 

 

· Компютърни сървъри – 4, съответно за финансово- счетоводна система- 1бр., 
Файлов сървър – администрация – 1бр, Файлов сървър – студенти – 1бр., 
Анкетни карти  студенти- 1бр. 

· Персонални работни станции – 149 бр. 
· Преносим и компютри – 20 бр. 
· Принтери – 45 бр. 
· Мултифукционални устройства – 5 бр. 
· Скенери – 34 бр. 

 
От тях, само за целите на администрирането на учебните процеси и управлението в 
НХА се използват: 

· Работни станции /мобилни и стационарни/ - 45 бр. 
· Сървър /Финансово счетоводна система- 1бр  
· Файлов сървър администрация -1бр. 

 

2.3 Информационни системи 
 

Понастоящем Национална Художествена Академия не разполага с единна управленска 
информационна система.  
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Използват се различни софтуерни системи при реализацията на част от 
административните и учебните процеси в Академията: 

 

· Омекс® 2000 - интегрирана програмна система автоматизация на дейностите на 
отделите “Работни заплати”, “Персонал” и “Каса”, 

· Система за финансово-счетоводно обслужване - „Платежни документи“, 
„Хонорари“, „Осигуровки на студенти“, „Човешки ресурси“, 

· Ciela 5.0 WEB платформа – информационна база данни с нормативни 
документи, 

· "Автоматизирана Библиотека" –  каталог Библиотека, 
· Регистър на настанените студенти в студентско общежитие – разработка на Ms 

Access DB,АдминУни – софтуерен продукт на МОМН за Въвеждане на данни в 
Информационната система на образованието – Регистър на завършилите 
студенти и докторанти, Регистър на академичния състав, Регистър на 
завършилите НХА., Регистър на художествено-творческата дейност. 
  

Не е реализирана интеграция (автоматизиран обмен на данни и документи) между 
използваните в момента софтуерни системи в Национална Художествена Академия.  

 

Над 90% от обработката на данни и документи, касаещи административните и учебния 
процес в Академията, се извършва ръчно. 

 

2.4 Процеси в НХА 
 

2.4.1 КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 
 

Кандидат-студентската кампания в НХА се провежда от месец октомври до месец 
септември на следващата година. Процесът се ръководи от Учебно-методичен отдел на 
НХА. 

 

Процесът на провеждане на кандидат-студентска кампания включва следните основни 
стъпки: 

·   
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· Разработване на План за провеждане на изпитите - разработва се от началника 
на Учебно-методичен отдел /УМО/.  

· Назначаване на комисия за кампанията •Назначаване на комисии за кампанията 
– предлага се от УМО, утвърждава се със Заповед на Ректора, задачите им са   да 
приема и регистрира документи на кандидат-студентите, да обработва изпитните 
протоколи, да обезпечават с материали за изпитите кандидат-студентите, да 
провеждат оценяването на  кандидатстудентите 

· Провеждане на Общо събрание за инструктаж на участниците в кандидат-
студентската кампания от страна на НХА. 

· Обявяване на кампанията на информационното табло в Академията и на сайта 
на НХА. 

· Регистриране на кандидат-студентите – кандидат-студентите представят 
предварително утвърден набор от документи. Документите се приемат само на 
място, не по пощата. Не се връщат по пощата документи на кандидат-студенти.  

· Съставяне на изпитни списъци. 
· Комуникация с кандидат-студентите – изпращат им се е-мейли за провеждане 

на кандидат-студентски курсове, дати за изпити, резултати, срокове за записване 
и др. 

· Провеждане на изпитите и отразяване на резултатите в изпитни протоколи. 
· Класиране - Извършват се необходимия брой класирания за попълване на 

държавните бройки,  по реда на бала от положените изпити. Резултатите от 
изпитите се обявяват на информационното  табло на НХА и на сайта. 

· Записване на новите студенти – новоприетите студенти представят 
предварително утвърден набор от документи.  Документите се приемат само на 
място, не по пощата. Записването се осъществява по деканати. 

· Подготвяне и изпращане на справки за кандидат-студентската кампания до 
МОМН  (от началник на Учебно-методичния отдел, на хартиен и електронен 
носител) –  

o Справка за очакван прием, утвърден прием, реализиран прием,  
o Прогноза за изпълнение на  държавния прием, 
o Изпитни протоколи на кандидатите чужденци  по ПМС – от експерт 

„Чуждестранни студенти“ от учебно-методичния отдел и др.  
o Предложения до МОМН за прием за обучение финансирано от държавата 

по квалификационни степени и за прием съгласно  ПМС за българи, 
живеещи в чужбина /на хартиен и електронен носител/. 

o Предложение до МОМН за таксите за прием и за обучение на студенти и 
докторанти 

 

В процеса на провеждане на кандидат-студентската кампания се използват и 
обработват следните документи: 

· План за провеждане на изпитите 
· Ректорска Заповед за назначаване на комисии 
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· Изпитни списъци 
· Документи за кандидатстване –  

o молба,  
o информационен картон (по утвърден образец на НХА), 
o копие от диплома за завършено средно образование (сверява се на място 

с  представен оригинал на дипломата, която се връща на кандидат-
студента) или в случай, че кандидатът още няма диплома - документ от 
съответното училище, удостоверяващ завършването му и предстоящото 
издаване на диплома, която дава право за продължаване на 
образованието, 

o при наличие на степен на инвалидност - експертно решение от ТЕЛК, 
удостоверяващо процент инвалидност, 

o документ за внесена такса за кандидатстване, 
· Изпитни протоколи 
· Списъци с класация 
· Заповеди за записване 
·  Документи за записване на новите студенти –  

o диплома за завършено средно образование (оригинал),   
o автобиография,  
o медицинско свидетелство с посочено цветоусещане (заверено от лекаря 

на НХА),  
o медицинско удостоверение от ЛКК на районното психиатрично 

диспансерно заведение по местоживеене,  
o 5 броя снимки,  
o формуляр за записване на нови студенти (по утвърден образец на НХА) 

· Досиета на новоприетите студенти 
· Справки за проведената кандидат-студентска кампания – за целите на анализ и 

информиране на Министерството на образованието и Академичния съвет на 
НХА. 

 

2.4.2 ПЛАНИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 
 

Основните дейности, свързани с планиране и управление на учебния процес в НХА, са: 

· Планиране на учебния процес 
o Разработване и утвърждаване на планове за обучение по факултети, 

специалности и степени. Утвърждават се от академичната комисия по 
качеството и Академичния съвет 

o Разработване и утвърждаване на учебни програм и  от Факултетните 
комисии по качеството и  Факултетния съвет  . Съдържанието на учебния 
план и учебната програма могат да се променят до 10-20% в периода 
между две акредитации. 

o Разработване на седмично разписание / график. 



ПРОЕКТ B G051PO001-3.1.08-0025 
„Усъвършенстване на системата за управление в  

Националната Художествена Академия чрез въвеждане на  
Автоматизирана Университетска Информационна Система”  

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 
Европейски социален фонд на Европейския съюз            

О перативна програма „Развитие на човешките ресурси” 
Национална художествена академия 

 
 

 
И нвестир а във  вашет о бъдеще ! 

· Мониторинг на учебния процес 
· Заповед за групите и потоците 

o Отразяване на заетостта на преподавателите /съобразяване с поканите за 
хонорувани преподаватели и поканването им в зависимост от 
непокритите с преподавател часове/ 

o Отразяване на междинните резултати / постижения на студентите 
· Планиране и реализация на изпитните сесии 

o Изготвяне на План за изпитната сесия 
o Изготвяне на протоколи за изпити 
o Отразяване на резултатите от изпитите 

· Обмен на студенти – програма Еразъм 
o Работа с чуждестранни студенти 
o Изпращане на студенти на НХА в чуждестранни университети 

· Диплом иране на студенти 
o Определяне на теми за дипломни работи и ръководители 
o Защита на дипломни работи 
o Отпечатване на дипломни работи 
o Подаване на информация за дипломираните студенти в МОМН 
o ALUMNI /база данни –випуск, реализация / 

 

Процесите по планиране и управление на учебния процес се  ръководят от Учебно-
методическия отдел. В него се съхранява и цялата документация, свързана с учебния 
процес в НХА. 

 

2.4.3 РАБОТА С ДОКТОРАНТИ 
 

Една от основните дейности в НХА е провеждане на кандидат-докторантска кампания 
и работата с докторантите.  

Кандидат-докторантската кампания се реализира от експертите в Учебно-методичен 
отдел на университета. 

Информация за кандидат-докторантската кампания, с всични бройки, срокове и 
условия за кандидатстване, се разпространява чрез множество информационни канали: 

· публикуване на обява в Държавен вестник,  
· на сайта на НХА,  
· на сайта на Министерството на Образованието, Младежта и Науката, на таблото 

на НХА. 
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Заинтересованите кандидат-докторанти подават следния набор от документи: 

· Заявление в свободен текст, касаещ специалността, към която се проявява 
интерес и заявка за западния език, за който ще се държи изпит; 
· Автобиография; 
· Оригинал и копие от дипломата за образователна степен „Магистър“; 
· Копие от документ за заплащане на държавна такса за кандидатстване. 

 

Комисия преглежда подадените документи (оценяват се само подадените в срок 
документи) и при изрядност, допуска до изпит кандидатите. Всички допуснати до 
изпит кандидати получават конспект, по който се готвят в разстояние на 1 месец. 

· Списък на допуснатите кандидати 
· Изпитни протоколи 
· Заповеди за зачисляване след решение на Факултетните съвети и 

включването им в регистър на МОМН 
· Изготвяне на досиета от експерта в  УМО и съхранението им в УМО 

 
Кандидатите се увeдомяват чрез поща, интернет и по телефон относно обявения график 
за изпит. 

 

2.4.4 ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ 
 

Основни дейности, които се изпълняват от съставя на НХА във връзка с работата със 
студентите, в допълнение на учебния процес, са: 

· Поддържане на информация за студе нтите  
Досиетата на студентите се съхраняват и актуализират във Факултетните 
канцеларии. За архива отговарят инспекторите на факултети. 
 

· Пре доставяне на справки за студенти към Министерство на образованието, 
младежта и науката  

 
· Обмен на студенти по програма Еразъм  

Обменът на студенти по програма Еразъм се осъществява от Международния 
отдел, който отговаря за обучението на чуждестранните студенти и за изпращане 
на студенти на НХА в чужбина. За българските студенти се проследява кои 
курсове от учебната програма са пропуснали и се организира извънредна сесия. 
За чуждестранните студенти се прави индивидуален план на обучение, който 
трябва да са базира на актуалната учебна програма. Затова служителите на 
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Международния отдел е необходимо да имат достъп до актуалните учебни 
програм и в информационната система.  

 
· Обработка на молби за отпускане на стипендии 

Кандидатстването за стипендия се извършва за всеки семестър и е 
регламентирано от специален Правилник. От НХА се отпускат три вида 
стипенд ии на студенти – по право, по доход, по успех. Необходимо е системата 
да предоставя средства за уведомяване на студентите за сроковете на 
кандидатстване и необходим ите документи, за регистриране на молбите за 
стипенд ия, проверка на съответствието, уведомяване на студентите за 
резултататите. Системата трябва да осигурява възможност експертът, отговорен 
за стипендиите, да може да проверява актуалния среден успех на студентите. 
Може да се наложи промяна на начина на подаване на документите за стипендия 
във връзка с автоматизирането на дейността от информационната система. 

 

· Обработка на молби за отпускане на общежития 
Кандидатстването за общежитие е регламентирано със специален Правилник на 
НХА. Необходима е система за проследяване на плащанията на общежитията. 

· Изготвяне на акаде мични справки 
 

· Изготвяне на календар за събитията, организирани и/или провеждани от 
Национална Художествена Академия  
НХА организира множество събития, които се провеждат на нейна територия – 
изложби, семинари, срещи на управленския състав и др. С цел избягване на 
конфликти по време и място се прави Календар на събитията. Системата трябва 
да предоставя средства за изготвяне на календара и за изпращане на е-мейли на 
участниците в събитията, включително при промяна. 

· Материално-техническо снабдяване  
С цел осигуряване на необходимите материали за провеждането на обучението и 
за администрацията в НХА, се извършва изготвяне на заявки за материали на 
годишна и месечна база. Заявките на годишна база се обобщават и съгласно 
Правилника се планират обществени поръчки. Оперативните заявки се правят по 
специални шаблони. За материално-техническото снабдяване в сградите на 
НХА, включително в общежитията и 3-те художествено-творчески бази 
отговарят отделни домакини.  

· Организиране на работата с модели 
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Спецификата на обучение в НХА изисква работа с живи модели, които трябва да 
се осигурят в определено време и по заявка на съответния преподавател и зала за 
целите на учебния процес. За това отговаря Организатор модели, който 
извършва комуникацията с моделите, подържа досиета с основните им данни, 
осигурява присъствието им и следи и отчита присъствените им часове на базата 
на подадено седмично розписание от УМО и подписан документ от 
преподавател ползвал модела. 

· Изложбе ни дейности 
Към Национална Художествена Академия функционира Галерия „Академия”, в 
която се организират собствени изложби или се дава под наем за организиране 
на изложби от други организации. 

· Музей / хранилище  
В обхвата на Автоматизираната Университетска Информационна Система 
трябва да се включат средства за проследяване на изнасянето и връщането на 
експонати от Музея.  

Например в даден момент кои експонати се намират извън Музея, данни за 
всеки от тях, договор за изнасяне, срокове за връщане и др. 

 

 
2.4.5 ДОКУМЕНТООБОРОТ 
 

Документооборотът в Националната Художествена Академия се реализира на 3 
основни, относително независими нива: 

· Ректорат 
· Факултет за изящни изкуства 
· Факултет за приложни изкуства. 

 

При управлението на документите се прилага Правилник  за организацията на 
деловодната дейност и документооборота в Национална художествена академия. 
Правилата се прилагат от следните административни звена: 

· Обща администрация 
· Администрация деканат ФИИ 
· Администрация деканат ФПИ 
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Правилникът определя: 

· Реда за работа с входящи документи и движението им. 
· Реда за създаването и оформянето на вътрешни и изходящи документи и 
· движението им. 
· Реда за приемане, издаване и съхраняване на електронни документи, подписани 

с универсален електронен подпис. 
· Правилата за архивиране и съхраняване на документи. 
· Общите правила за съставяне и оформяне на документи. 
· Основните изисквания към служителите във връзка с деловодната и архивната 

дейност и документооборота. 
 

Деловодната дейност включва: приемане, разпределение и предаване на 
документите; първоначална деловодна обработка; регистрация; създаване на база данни 

за осъществяване на контрол за изпълнение на задачите; размножаване на документи; 

подготовка за експедиране и експедиция на изходящите документи; текущо и архивно 

съхранение на документите, предоставяне на справочна информация във връзка със 
съдържанието, регистрирането и движението на документите. 

 

Автоматизираната университетска информационна система трябва да осигурява 
функционалност за цялостно управление на документооборота в Националната 
Художествена Академия.  

 

2.4.6 УЧАСТИЕ В  ПРОЕКТИ 
 

Участието в проекти е важен фактор за оценка на качеството на преподавателския 
състав, и за издигане на реномето на Национална Художествена Академия в 
обществото.  

 

Национална Художествена Академия работи по различни проекти: 

· Академични проекти за художествено-творческа и научна дейност, конкурси и 
др., финансирани със средства от бюджета – Тези проекти се финансират със 
средства от бюджета. Провежда се годишен конкурс, който се обявява на сайта 
на Академията. Ръководителят на Учебно-методичния отдел отговаря за 
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азминистрирането на конкурса. След одобряване на най-добрите проекти се 
сключват договори за изпълнението им. Два пъти годишно се подават отчети за 
проектите с художествено-творческа и научна тематика към Министерството на 
образованието. 

· Проекти на сходни организации, финансирани със средства от европейските 
фондове или други източници 

· Реализация на проекти, финансирани от външни източници. 
 

Необходимо е автоматизиране на дейностите по планиране и изпълнение на проектите 
в университета с помощта на управленската информационна система.  

 

Системата трябва да осигурява статистическа информация, която да служи за анализ на 
проектите с участие на студенти, преподаватели и целия университет и да се използва 
при атестация и акредитация и Регистър на художествено-творческата и научна 
дейност. 

 

 

2.4.7 УПРАВЛЕНИЕ НА ДОГОВОРИ 
 

Университетът следи изпълнението на различни договори: 

· Договори с доставчици на стоки и услуги 
· Договори, финансирани от външни източници 
· Договори за отдаване на площи под наем 
· Договори с хоноровани преподаватели и др. 
· Договори с ръководители на проектите 

 

С цел управление на отношенията с контрагенти е създаден Правилник за реда и 
организацията на обществени поръчки в Националната Художествена Академия.  

Дейностите по планиране на обществени поръчки, подготовка и провеждане на избор 
на доставчик и управление на договори се координират от Ръководителя на 
Административния Отдел в университета.  

Планирането на обществените поръчки се прави веднъж годишно, при разработването 
на бюджета на университета. Планирането се прави на база на предварително подадени 
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заявки от ръководителите на административните звена за необходимостта от 
извършване на строително-монтажни работи, доставка на стоки или оказване на услуги. 

Изготвя се и се утвърждава годишен План-график на обществените поръчки, който 
съдържа: 

· описание на обекта на поръчката; 
· обща прогнозна стойност; 
· вид на процедурата, съобразно стойността на обществената поръчка; 
· месец от годината, през който следва да бъде сключен договор, отчитайки 

продължителността на процедурата за провеждане на обществената поръчка; 
· видовете дейности, свързани с подготовката и провеждането на процедурата за 

възлагане на обществената поръчка, и съответните крайни срокове за тяхното 
изпълнение; 

· отговорните за изпълнението на всяка дейност административни звена, в чиито 
обхват от функционални задължения попада обектът на съответната обществена 
поръчка. 

 

За всяка обществена поръчка се изготвят съответната тръжна документация, 
включваща задание, технически спецификации, методика за оценка на офертите и 
други документи. След провеждане на тръжна процедура се избира доставчик за 
конкретната услуга или стока, с който се сключва договор за изпълнение. За всеки 
сключен договор или рамково споразумение НХА уведомява Агенцията по обществени 
поръчки към Министерство на Икономиката, Енергетиката и Търговията. За всеки 
сключен договор се определя координатор в университета. 

Контролът по изпълнение на договорите се осъществява от специално назначена 
комисия от Ректора, за всеки конкретен договор. Мониторингът на изпълнението на 
договорите се прави от конкретното звено в Академията, в чиито ресор е изпълнението 
на дейността на обществената поръчка.  

След извършване на приемателна процедура, с одобрение на Главния счетоводител на 
НХА се извършват дължимите плащания по договорите. При неизпълнение на 
ангажиментите по договорите се предприемат предвидените санкции на контрагентите. 

 

Ръководителят на Административния Отдел изготвя и представя на ръководството 
годишен анализ на изпълнението на обществените поръчки, който включва: 

· брой възложени поръчки спрямо планираните; 
· брой възложени поръчки, които не са планирани; 
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· общата стойност на възложените поръчки без провеждане на процедура 
· спрямо общата стойност на поръчките, възложени след провеждане на 

процедура; 
· стойност на сключените договори; 
· информация за изпълнителите на обществени поръчки; 
· предявени жалби по реда на чл. 120 от ЗОП; 
· договори, изпълнени в срок; 
· неизпълнение на договори за обществени поръчки; 
· наложени договорни санкции; 
· предложения за подобряване на организацията 

 

В обхвата на автоматизираната управленска информационна система трябва да се 
включват дейностите по управление на договори – регистриране на договори, 
проследяване на изпълнението им и статистически анализи. 

 

3 Це л и обхват на системата 
 

Автоматизираната университетска информационна система (АУИС) ще служи за 
планиране, изпълнение, контрол и анализ на административни и учебния процес в 
Национална Художествена Академия: 

· Управление на данни за студенти, докторанти, преподаватели, партньори 
· Кандидат-студентска кампания 
· Планиране и управление на учебния процес 
· Работа с докторанти 
· Проекти 
· Управление на документооборота 
· Управленски анализи. 
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4 Общи изисквания 

Автоматизираната университетска информационна система трябва да бъде изградена на 
модулен принцип, с възможност за бъдещо развитие и разширяване на 
функционалността при необходимост. 

Системата да бъде уеб-базирана, потребителите да имат достъп до отделните модули и 
функционалности през уеб-браузер.  

Потребителите да работят със системата през интерфейс на български език. 

5 Модули и функционалности 
 

5.1 Модул „Студенти” 
 

Данните за студентите се съхраняват в студентски досието, които се намират в 
канцелариите на двата факултета. За архивирането на досиетата отговарят 
инспекторите на факултетите. Данни за студентите се подават към Регистъра за 
действащи студенти и докторанти към МОМН. 

 

Основните функции на модул „Студенти“ са: 

 

· Средства за комуникация, съхранение и управление на материали, форми, 
документи, инструкции за студенти,  

· Създаване, актуализиране и архив на индивидуално учебно досие - бакалаври, 
магистри, докторанти и други обучаеми –  

o Персонални данни, 
o Резултати от изпити, оценки, поправки, кредити, 
o Записани семестри,  
o Прехвърляне в по-горен курс,  
o Причини за незаверен семестър,  
o Прекъсване, презаписване, възстановяване, 
o Постигнати академични успехи, 
o Сертификати, постигнати от студента, 
o Възможност за съхранение на коментари за студента свързани с неговата 

дисциплина, които не са достъпни за всички и др.  
o Съхранение на история за академичните програми преследвани от студента, 

като се записват всички направени промени и причини за тези промени 
(промяна на специалност, степен на образование и други) 
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· Администрацията и преподавателите имат достъп до цялата информация на 
студентите. 
 

· Възможност за лесно и ефективно проследяване на академичния прогрес на 
студента и неговите академични справки. 

 
· Студентите трябва да има достъп до част от информацията в студентското досие, и 

възможност да променят част от нея, например интереси, хобита, адрес, телефон и 
други. Студентите трябва да могат да виждат  онлайн своите персонални профили. 

 
· Извършване на класиране и отпечатване на списъци с класираните кандидати за 

обучаеми; 
 

· Отпечатване на протоколи за редовна, поправителна и ликвидационна сесии по 
специалности, по форми на обучение (редовна, задочна, дистанционна); 

 
· Отпечатване на дипломи за завършена степен на висшето образование, Европейско 

дипломно приложение; 
 

· Изготвяне на академични справки 
 

· АLUMNI 
 

Автоматизираната университетска информационна система трябва да поддържа 
пълния набор от данни, които се съхраняват в студентското досие. Атрибутите на 
студентското досие трябва да съответстват на данните, поддържани в информационната 
система на МОМН. 

 

5.2 Модул „Преподаватели”  
 

Основни функции на модул „Преподаватели“ са: 

 

· Централизирана база данни с преподаватели, асистенти и служители. 
· Съхранение на информация за преподавателите –  електронни досиета на 

преподавателите и служителите 
· Възможност за запис и съхранение на различни характеристики на преподавателите 

като биографич на информация, включително алумни/роднини, степен на 
образование, информация за научно - изследователска дейност, специалности, 
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принадлежност към факултет и катедра, ръководител на катедра и факултет, 
асистенти и други.  

· Възможност за прикачване на документи към досиета на преподаватели 
(академични справки, форми за човешки ресурси, статии, публикации и други. 

· Общодостъпен списък с преподаватели и административен персонал съдържащ 
лична информация, снимка, приемно време и друга информация изисквана от 
институцията  

· Търсене / справки в информационната система за преподавателите и 
служителите.Възможност за справка за историческа информация за съответния 
преподавател. 

· Електронно разписание на преподавателя (карта за учебната заетост на 
преподавателя) –  дисциплини, учебни планове, зали, обучаеми.  

· Функционалност за изчисляване на натовареността на преподавателите на база 
часове лекции, приемно време и други ангажименти в институцията. 

· Функционалност за свързване на различни дейности и проекти извършвани от един 
и същи преподавател с различни договори и споразумения, които има към 
университета. 

· Възможност за проследяване на развитието на преподавателите чрез работа по 
партньорски проекти с външни организации. 
 

· Изготвяне на справки с данни за преподавателите за подаване към Регистъра за 
преподавателите на МОМН  

 

Електронното досие на преподавателите съдържа следния минимален набор от данни: 

· Име 
· Адрес 
· Образование и квалификации 
· Научни степени, научни интереси и области на изследване; 
· Публикации - актуален списък на публикации и анотации; 
· Участие в проекти - въвеждане и извеждане на информация за участие в проекти, 

изнесени доклади, съставени учебни планове и др.; 
· Учебни дисциплини - наименование, класификация в съответния учебен план, 

анотация, учебно съдържание; 
· Работа с обучаемите - участие в бакалавърски и магистърски програми, научно 

ръководство на докторанти, теми за научно-приложна и научноизследователска 
дейност и др.; 

· Хорариум на часове по години и съответни дисциплини; 
 

5.3 Модул „Партньори” 
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Модулът съхранява информация за организациите, с които университетът поддържа 
контакти – държавни органи, партниращи университети, научни институти, фирми и 
др. 

За всяка партньорска организация се поддържат следните данни: 

· Име  
· Вид на организацията – доставчик, изпълнител, университет, държавна институция 

и др. 
· Адрес 
· Ръководител 
· Лице за контакт 
 

Модулът предоставя възможности за търсене на информация за партньори: 

· По вид на организацията 
· По държава 
 

5.4 Модул „Кандидат-студентска кампания” 
 

Основни функции на модула „Кандидат-студентска кампания“ са: 

· Поддържане на информация за потенциални кандидат-студенти 
· Поддържане на цялостна база данни за кандидат-студентите.  

o Кандидат студентите могат да бъдат вписвани в системата ръчно от 
служителите в институцията, вмъквани от списъци съхранявани в други 
модули на системата, както и от други бази данни. 

o Достъп до цялостно досие на кандидат студентите от служителите на отдел 
Учебен и факултетитетите. 

o Възможност за съхранение и управление на неограничен брой бележки, 
свързани с кандидата. 
 

· Средства за информиране и комуникация с кандидат-студентите 
o Кандидат студентите да могат да правят запитвания онлайн и да получат 

потвърждение за запитването.  
o Кандидат студентите да могат да виждат каталог с учебния план, програма и 

учебното разписание. 
o Създаване на списъци с кандидат студенти за прозвъняване или друг вид 

комуникация. 
o Интеграция с Microsoft® Word за създаване на писма и форми за кандидат 

студенти. 
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· Планиране на годишната кампания 
o Въвеждане на План за кампанията,   
o Въвеждане на информация за комисията, утвърдена от Ректора 

  

· Регистриране на кандидат-студенти 
o Изготвяне на изпитни списъци 

 

· Провеждане на изпити 
o Въвеждане на изпитни протоколи 

 

· Класиране 
o Класиране до попълване на утвърдения държавен прием 
o Отпечатване на списъци на различните етапи на кандидатстудентската 

кампания - класиране (първо, второ, следващо) по форми на обучение, 
специалности, категория, пол 

o Контрол и управление на списък с резерви. 
o Възможност за служителите да виждат, анализират и докладват различни 

списъци с резерви на кандидат студентите за различни програми, факултети, 
локации, специалности. 
 

· Записване на новоприетите студенти 
o Първоначално попълване на досиетата на новоприетите студенти 
o Изготвяне на списъци в електронен вид на новоприети студенти, които 

съдържат: лични данни, форма на обучение, специалност, факултет, срок на 
обучение, година и име на випуск, група, образователно-квалификационна 
степен на висшето образование 
 

Основни данни и документи, които модулът обработва или използва, са: 

· План на кандидат-студентската кампания 
· Заповед за комисии 
· Данни за кандидат-студенти 
· Данни за изпити – график за провеждане на изпитите, изпитни списъци, изпитни 

протоколи 
· Списък с класирани студенти 
· Данни за новоприетите студенти 
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Основни справки, които модулът трябва за генерира: 

 

· Изготвяне на справки за Министерството на образованието 
· Сравнителни справки - брой привлечени студенти до таза дата в сравнение със броя 

за същата дата през миналата година и други. 
· Съхранение на информация и генериране на статистически доклади за 

университета. 
· Справки за кандидат студенти, желаещи да бъдат настанени в общежития. 
 

5.5 Модул „Планиране и управле ние на уче бния процес” 
 

Основни функции на модула „Управление на учебния процес“ са: 

 

· Управление на номенклатури с основни обекти в учебния процес 
· Структуриране на обучението по елементи 
· Планиране на учебния процес 
· Мониторинг на учебния процес 
· Планиране и реализация на изпитните сесии 
· Управление на процеса на дипломиране 
· Оценка на качеството на учебния процес 

 

5.5.1 НОМЕНКЛАТУРИ 
 

Дефиниране и актуализация на номенклатури с основни данни за учебния процес –  

· университетски звена,  
· специалности,  
· академични степени,  
· учебни дисциплини и др. 

 

5.5.2 ЕЛЕМЕНТИ НА ОБУЧЕНИЕТО   
 

Дефиниране и актуализация на структура на обучението (елементи): 

· Учебни дисциплини, 
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· Лекции, семинари, практически упражнения;  
· курсови задачи, курсови работи, курсови проекти и реферати;  
· учебна практика и учебен стаж;  
· учебно-изследователска дейност;  
· работа по научни и приложни задачи в екип с преподавател;  
· индивидуална работа с преподавател;  
· самостоятелна работа;  
· контролни тестове, контролни работи, текущи оценки и изпити;  
· дипломна работа и държавен изпит. 

 

Системата трябва да предоставя възможности за търсене на елементи на обучението по 
зададени параметри от потребителите, например лесно търсене на дисциплините по 
име, номер, факултет, катедра или час за провеждане на лекции. 

 

5.5.3 ПЛАНИРАНЕ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 
 

Основни функции, свързани с планиране на учебния процес, които системата трябва да 
реализира, са: 

 

· Разработване и утвърждаване на планове за обучение по факултети, 
специалности и степени 

· Утвърждаване на годишни учебни планове – от Академичния Съвет 
· Разработване на седмично разписание 
· Разработване на план за изпитна сесия – по специалности, графици за 

провеждане на изпити по аудитории и др. 
 

5.5.4 РЕГИСТРАЦИЯ НА СТУДЕНТИ В УЧЕБНИ ДИСПИЦПЛИНИ 
 

Примерни функции на системата: 

 

· Средства за регистринане на студентите в учебни диспиплин 
· Показване на причините, които възпрепятстват записването на студента в 

дисциплината, както и действията предприети за тяхното отстраняване (пр. 
Неплатена такса, необходимост от вземане на дисциплина от по-ниско ниво и 
други). 
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5.5 .5 МОНИТОРИНГ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС  
 

Основни функции, свързани с мониторинг на учебния процес, които системата трябва 
да поддържа, са: 

 

· Отчитане на заетостта на преподавателите на седмична база, 
· Поддържане на статистика за аудиторна заетост на преподавателите - лекции, 

семинари и практически упражнения;  
· Възможност за засичане на часовете на поканените хонорувани преподаватели с 

часовете по седмичната заетост на редовните преподаватели 
· Поддържане на статистика за извънауд иторната заетост на преподавателите - 

консултации, изпити, проверка на контролни работи, контролни тестове и 
протоколи от упражнения, изготвяне на задания, проверка на курсови задачи, 
курсови работи, курсови проекти и реферати, изготвяне на задание за разработване 
на дипломна работа, ръководство и консултации на дипломанти, рецензиране на 
дипломни работи, ръководство на докторанти, разработване на учебни помагала и 
средства за онагледяване на учебния процес, участие в работни комисии, експерти и 
научни съвети и др. 

· Възможност за проследяване на кредити, както и часове към дисциплини. 
· Възможност за стартиране и приключване на дисциплина по различно време от 

общия старт на семестъра на университета. 
· Възможност за корекция на информация за дисциплината –  промяна на номер, 

предварително изисквания за записване, описание, проследяване на брой часове и 
сравнение с изискванията на университета и МОМН за покриване на определени 
стандарти. 

· Възможност за провеждане на обучения по различно време 
· Съхранение на информация за време, срок и година, в която е провеждано всяко 

обучение. 
· Възможност за ползване на различни зали, разписание и лаборатории. 
· Възможност за предлагане на неограничен брой групи по една и съща дисциплина 
· Възможност за въвеждане, съхранение и управление на подробна информация за 

практики и специализации на студентите. 
· Лесен и удобен интерфейс за въвеждане и променяне на оценки и преизчисляване 

на академичен статут, успех и други. 
· Възможност за групов импорт на оценки по групи, дисциплини, години и други. 

Възможност за импорт от Excel. 
· Възможност за интеграция с електронни платформи за обучение с цел обмен на 

информация за оценки, дисциплини и и други. 
· Възможност за прилагане на различни схеми на оценяване и изчисляване на общ 

успех според изисквания на университета  
· Автоматично обновяване на завършени дисциплини, кредити и общ успех. 
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· Възможност за задаване на определен срок след въвеждане на оценките, в който да 
могат да бъдат променяни. 

· Съхраняване на история на промени в оценката. 
· Опция за автоматично оценяване на студенти със слаб резултат след изтичане на 

срок, в който те трябва да са подали съответни материали или положили изпит. 
· Поддържане на статистика за междинните постижения / резултати на студентите – 

от контролни, тестове, групова или индивидуална проектна работа и др. 
· Възможност за анализ и обработване на всички резултати от оценителните форми 

на преподавателите представени от студентите. 
· Възможност за изчисляване на среден успех на студента в различни области – 

различни специалности, по предмети от специалността, общообразователно 
предмети  и други. 

· Съхранение и изчисляване на среден успех за семестъра, както и за целия период на 
обучение. 

· Възможност за автоматично изпращане на предварително подготвени известия, 
изпращани до студент във връзка с промяна в неговия академичен статус. 

·  Възможност за залагане на различни критерии и минимални изисквания за 
различни области и дейности  

· Управление на процеса по завършване и дипломиране, системата автоматично 
идентифицира студенти, които отговарят на критерии за дипломиране, изчислява и 
записва дата на завършване. . 

· Възможност за поддържане на неограничен брой специалности, степени, 
сертификати и дипломи за един студент. 

· Възможност за запис на допълнителни постижения на студента. 
· Отчитане на посещаемостта на студентите. 
 

Системата трябва да предоставя средства, които подпомагат реализацията на учебния 
процес в НХА като: 

· Възможност студентите да виждат в реално време цялостна информация за 
дисциплината: записани студенти в групата, необходими условия за записване, 
график за занятия на различни групи, кръстосани списъци, преподаватели, 
учебници, такси и други.  

· Възможност за служители от Учебно-методичен отдел да изпращат таргетирана 
комуникация към преподаватели, студенти и администрация във връзка с крайни 
срокове, процедури, академични възможности и други.  

· Възможност за преглед и отпечатване на график на дисциплини по всяко време 
на семестъра. Графикът включва информация като име на дисциплината, 
кредити, време на провеждане на часовете, преподаватели и друга информация 
зададена от университета. 
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Основни справки, които това функционално направление на системата трябва да 
предоставя: 

· Справка за оценки и кредити. 
· Генериране на електронни справки и доклади по стандарти на МОМН и 

университета. 
· Възможност за разглеждане на регистър със състуденти по факултет, катедра, 

университет, дисциплина, професор или друг определен критерии. 
 

5.5.6 РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИЗПИТНИТЕ СЕСИИ 
 

Основни функции на информационната система: 

· Изготвяне на графици за изпити  
· Отразяване на резултатите от изпитите 
 

5.5.7 УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСА НА ДИПЛОМИРАНЕ 
 

Основни функции за управление на процеса на дипломиране, които информационната 
система трябва да поддържа, са: 

· Определяне на теми за дипломни работи и ръководители 
· Защита на дипломни работи 
· Отпечатване на дипломни работи 
· Генериране на справки за дипломираните студенти в МОМН 
 

5.5.8 ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС    
 

Основни функции, свързани с оценка на качеството на учебния процес, които 
информационната система трябва да поддържа, са: 

· Въвеждане на критерии и показатели за оценка на специалности, учебни 
дисциплини и академичен състав 

· Измерване на показателите, формиращи критериите за оценяване на специалност, 
учебна дисциплина и академичен състав в съответствие с действащите методики и 
правилници 

· Поддържане на статистически анализи, необходими за ректора, деканите, 
упълномощените академични отговорници по качеството и университетската 
атестационна комисия 
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· Генериране на справки и отчети за Министерството на образованието и науката  
· Генериране на справки за Националната агенция за оценяване и акредитация 

 

5.6 Модул „Административни дейности” 
 

Този модул на системата ще служи за автоматизация на следните административни 
дейности в Националната Художествена Академия: 

 
· Обмен на студенти по програма Еразъм  

 
Справки за студенти на НХА на обмен в чужбина, вкл.период, в който 
отстъстват, пропуснати курсове и невзети изпити 
Справки за чуждестранни студенти на обмен в НХА – линк към индивид уални 
програм и и др. 
Достъп до актуалните учебни програми в информационната система за 
служителите в Международен отдел  

 
· Стипендии 

 

Уведомяване на студентите по мейл за сроковете и условията за кандидатстване 
за стипендии 

Достъп на експертите за стипенд иите до необходимите данни за студентите – 
среден успех и др. 

Регистриране на студенти, кандидатстващи за стипендии 

Въвеждане на основни данни и връзка към сканирани документи за стипендия 

Оценка на съответствието 

Класиране за стипендии 

Уведомяване на студентите за резултатите 

· Общежития 
 

Възможност за приетите студенти да се записват за общежития онлайн, както и 
да попълват анкети свързани с техните предпочитания относно настаняването 
им в общежитията, съквартиранти и други 
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Възможност служителите да въвеждат и обновяват информацията за 
кандидатстване за общежитие. 

Уведомяване на студентите по мейл за сроковете и условията за кандидатстване 
за общежитие 

Регистриране на данни за кандидатстване за общежитие, въвеждане на основни 
данни и връзка към сканирани документи за общежитие 

Бърза и лесна проверка в реално време относно статуса на студента (прекъснал 
или редовно записал) с цел проверяване дали има право на общежитие. 

Оценка на съответствието 

Класиране за общежитие 

Уведомяване на студентите за резултатите 

Възможност студентите да виждат назначената им стая, тип стая, адрес за 
кореспонденция, телефонен номер и съквартирант. 

Пълна свързаност с всички останали модули, което изключва необходимост от 
повторно въвеждане на информация в системата. 

  

· Акаде мични справки 
 

Възможност за генериране на справки за академичен статус и друга информация 
за студентите от системата и автоматично прехвърляне на информацията към 
предварително посочени външни институции (МОМН, сертифициращи агенции 
и други). 

Проследяване на академичен статус към съответна дата. 

Възможност за включване на статистики за семестъра (среден успех, брой 
завършени часове, дисциплини, кредити и други), както и за целия период на 
обучение върху академична справка. 

Възможност за определяне на съдържание за официална академична справка.  

Възможност за включване на лична информация за студента върху справката 
като (ЕГН, адрес, рождена дата, и други) 
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Възможност за включване на препоръки, похвали и грамоти в академичната 
справка 

Възможност за бележки на академична справка и тяхното проследяване. 

Възможност за запис на дисциплинарни наказания и прекъсвания в 
академичната справка. 

Възможност за включване на семестър на обмен в друг университет в 
академична справка. 

Възможност за отбелязване в академична справка на дисциплини, които са 
вземани повторно от студента. 

Възможност за ограничаване на студените да вземат академични справки при 
наличие на определени обстоятелства, дефинирани от институцията –  например, 
неплатена такса. 

· Кале ндар за събитията, организирани и/или провеждани от Национална 
Художествена Академия  

 

Изготвяне, актуализиране и отпечатване на седмичен Календар на събитията от 
началника на офиса на Ректора, включващ информация за събитието, 
отговорник, място на провеждане, време на провеждане, участници 

Изпращане на съобщения към участниците в събитията, включително при 
промяна на Календара 

 

· Материално-техническо снабдяване  
 

С цел осигуряване на необходимите материали за провеждането на обучението и 
за администрацията в НХА, се извършва изготвяне на заявки за материали на 
годишна и месечна база. Заявките на годишна база се обобщават и съгласно 
Правилника се планират обществени поръчки. Оперативните заявки се правят по 
специални шаблони. За материално-техническото снабдяване в сградите на 
НХА, включително в общежитията и 3-те художествено-творчески бази 
отговарят отделни домакини.  
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Основни функции, свързани с материално-техническото осигуряване, които 
системата трябва да предоставя: 

· Средства за вътрешно институционална комуникация относно управление на 
доставки включващо форми за заявки, дати и срокове, инструкции, насоки и 
наредби и друг вид информация необходима за управление на доставките. 

· Възможност за попълване на заявки за материално-техническо снабдяване и 
проследяване на техния статус до изпълнение или отказ на доставката от 
оторизирани служители. 

· Служителите, които са оторизирани да одобряват заявки, да получават известие 
за всички заявки, чакащи одобрение при вход в системата или по имейл. 

· Оторизираните служители да могат бързо и лесно да прегледат подробно 
описание на заявката. 

· Възможност за свързване на документи към доставка -  заявка, разходен ордер, 
фактура, приемо - предавателен протокол и други. 

· Поддържане на база данни с доставчици. Възможност за поддържане на няколко 
адреса на един доставчик. 

· Възможност за автоматично изпращане на поръчка към предварително одобрен 
доставчик по имейл. 

· Възможност за автоматична проверка на зададен бюджет при вкарване на заявка 
в системата. 

· Поддържане на различни типове поръчки. 
· Възможност за предварително създаване на правила за автоматично одобрение 

на поръчка при изпълнение на определени условия, както и проследяване и 
съхранение на тези поръчки. 
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· Изложбе на дейност 
В обхвата на Автоматизираната Университетска Информационна Система 
трябва да се включат средства за планиране и проследяване на заетостта на 
изложбените площи. 

· Музей/хранилище 
В обхвата на Автоматизираната Университетска Информационна Система 
трябва да се включат средства за проследяване на изнасянето и връщането на 
експонати от Музея.  

Например в даден момент кои експонати се намират извън Музея, данни за 
всеки от тях, договор за изнасяне, срокове за връщане и др. 

 

· Организиране на работата с модели 
Системата трябва да позволява на преподавателите да подават заявки за работа с 
модели към Организатора модели. Той трябва да има възможности за 
обобщаване на заявките и осигуряване на подходящите модели. Организаторът 
модели трябва да има достъп до учебните планове и графици. Системата трябва 
да поддържа Карта на модела, в която се съдържат атрибути като пол, възраст, и 
др. Системата трябва да поддържа Работна карта, в която да се вписват 
присъствените часове на моделите. Служителите в отделите „Човешки ресурси” 
и „Финансово-счетоводен” трябва да получават подписаните от модела и 
съответния преподавател работни карти, с цел заплащане на труда на моделите. 

 

5.7 Модул „Работа с докторанти” 
 

Автоматизираната университетска информационна система трябва да предоставя 
следния минимален набор от функции за реализиране на кандидат-докторантската 
кампания и управление на взаимоотношенията с докторантите: 

 

· Регистрация на нова кандидат-докторантска кампания в системата, с 
информация за обявените позиции и условията за кандидатстване; 

· Регистрация на кандидатите за докторанти, с въвеждане на персонални данни за 
тях и съхраняване на копия от подадените документи; 
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· Въвеждане на информация за одобрените за явяване на изпит – поддържане на 
статус за кандидат-докторантите „кандидатстващ“, „одобрен за изпит“, „одобрен 
за докторант“; 

· Средства за уведомяване на кандидат-докторантите, одобрени за изпит, чрез е-
мейл, относно обявения график за изпити; 

· Регистриране на информация за изпитната комисия; 
· Изпращане на уведомление на участниците в комисията; 
· Регистриране на резултатите от изпитите и взетите решения от комисията; 
· Уведомяване на кандидатите за резултатите от изпитите; 
· Регистриране на новоприетите докторанти; 
· Проследяване на докторантурата и прогреса на докторантите. 

 

5.8 Модул „Управление на документооборота” 
 

Модулът „Управление на документооборота” трябва да автоматизира дейностите по 
цялостно управление на документооборота в Националната Художествена Академия, 
съгласно Правилника за организация на деловодната дейност и документооборота. 

Системата трябва да предоставя възможности за дефиниране на всички видове 
деловодни дневници и регистри, използвани от структурите в академията. За всеки 
регистър/дневник да може да задава регистров индекс и алгоритъм за автоматичното 
генериране на уникалния регистров идентификатор. Те следва да са официални 
документни регистри или вътрешни документи регистри.  

 

Функционалност: за управление на документи, дигитално архивиране, деловодство, 
архив и други. Лесно възприемчив и функционален интерфейс. Софтуерът трябва да 
работи в мрежа и с много потребители, включително възможност да се отваря и 
разглежда един и същ документ едновременно. Автоматично следене на срокове и 
сигнализиране при изтичането им. Възможност към всеки документ да се добавят 
резолюции, бележки, коментари и други, без това да се отразява върху самия документ. 
Системата трябва да работи с всички TWAIN съвместими скенери. Софтуерът трябва 
автоматично да генерира лог файл, в който се регистрират всички действия на 
потребителите. 
Системата за управле ние на документи трябва да има следните функционални 
характеристики: 
Създаване на електронен архив от документи, подредени по предварително зададени 
критерии. Задължителни индексни полета, като опции за архивиране и търсене: 

· Група документи: Входящи документи, изходящи документи, заповеди, 
счетоводни документи и т.н.; 
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· Номер по ред: Възможност да се генерира автоматично от системата или да се 
въвежда; 

· Дата на въвеждане на документа: Да може да се генерира автоматично; 
· Вид на документа / описание на документа – включително да се избират от 

падащ списък; 
· Кореспондент: физическо или юридическо лице, от което е получен документа / 

до което е изпратен документа; 
· При входящи документи: Входящ номер и дата, на която кореспондента е 

изпратил получавания документ; 
· Административен срок, в който трябва да бъде издаден отговор – да може да се 

генерира автоматично от системата, ако съответните срокове са дефинирани 
предварително; 

· Индекс по номенклатура: Номенклатурите да може да се въвеждат 
предварително, като се  избира от падащ списък или с кликване върху желаната; 

· Срок на съхранение: За всяка номенклатура да може да се въвежда срок на 
съхранение съобразно датата на регистрация на документа. При изтичане на 
срока, системата да може да сигнализира. Във всеки момент системата да може  
да изведе списък на документите, чиито срок на съхранение е изтекъл и да може 
да се генерира опис, който да улесни работата на експертната комисия за 
унищожаване на документите. След приключване на работата на експертната 
комисия, електронните документи да може да се архивират и да има възможност 
да бъдат изтрити от системата или да се съхраняват на отделно място; 

· Резолюции: минимум 5 нива на резолюциите (ако прецените, че не са 
достатъчно е възможно броят на нивата да бъде увеличен). Възможно е даден 
документ да бъде прикачен към друг документ - например при съгласуване, при 
издаване на становище и т.н. 

Възможност за индексните полета, да подлежат на промени съобразно нашите 
изисквания и специфичната структура на нашия архив. Въвеждането на данните 
да може да се извършва от падащи списъци, чрез въвеждане от клавиатурата или 
комбинирано. Възможност полетата да се генерират автоматично от системата 
(например номер, дата и т.н.) 

· Сканиране и прикачване на файлове: Документите да могат да се сканират 
директно през програмата или да се добавят вече сканирани и записани файлове; 

· Търсене на документите: По индексните полета, които са въведени в системата. 
Търсенето да може да се извършва по част от дума, по дата, по период и т.н. За 
целта възможност да се въвеждат данните от клавиатурата или да се избират от 
падащ списък. Възможност за търсене по стринг (например, само част от 
наименованието или вида на документа и т.н.). Системата да поддържа 
възможността за филтриране по първи букви от индексната информация; 

· Визуализация на документите: В дясната половина на екрана и/или чрез двойно 
кликване с мишката. Документите да могат да се увеличават, намаляват, да се 
завъртат страниците, да се добавят страници, да се изпращат по електронна 
поща, да се принтират и т.н.; 

· Забележки: Възможност за въвеждане на бележки, отнасящи се до документите. 
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· Едновременен достъп от много работни места: Информацията да може да се 
ползва едновременно от много потребители; 

· Нива на достъп: Системата да работи с нива на достъп, които се дефинират за 
конкретните потребители. Възможност да се определи коя група документи от 
кои потребители се вижда; кои потребители имат право да добавят документи, 
да въвеждат индексни полета и т.н.; 

· Входиране в системата: с потребителско име и парола; 
· Контрол върху действията на потребителите: Системата автоматично да 

генерира лог файл, в който се регистрират всички действия на потребителите; 
· Справки: Системата да може да изготвя всякакъв вид справки, генерирани на 

базата на зададени критерии. Примери: 
о  Предстоящи задачи 
о  Предстоящи задачи за деня 
о  Предстоящи задачи за определен срок 
о   Неизпълнени задачи с изтекъл срок на изпълнение 
о  Неизпълнени задачи по срок и изпълнител 
о  Изпълнени задачи по срок и изпълнител 
о  Други справки, по желание 
Допълнителни функционалности (опции) 

· Аларма: Системата да може да сигнализира при изтичане на срока за издаване 
на отговор по преписки. 

 Задължителни дейности: 
· Настройване на структура на индексиране в електронния архив спрямо 

използваните във НХА документи  и реквизити; 
· Дефиниране на потребителски нива и права за достъп; 
· Дефиниране на документите по групи, подгрупи и тип; 
· Да се изградят връзки за асоцииране на документите в системата на ниво група 

(подгрупа), прилагайки нива на достъп и ограничаване работата върху отделните 
документи според групите, към които потребителите на системата принадлежат; 

· Други технически настройки за работа с компютри и периферия. 
 

5.9 Модул „Управление на проекти” 
 

Модулът „Проекти“ служи за въвеждане, актуализиране и търсене на информация 
относно индивидуални, екипни и университетски проекти на НХА. 

За всеки проект се съхраняват следните атрибути в системата: 

· име  
· вид - индивидуален, групов, университетски, по план за художествено-творческа 

и научна дейност  
· ръководител на проекта  



ПРОЕКТ B G051PO001-3.1.08-0025 
„Усъвършенстване на системата за управление в  

Националната Художествена Академия чрез въвеждане на  
Автоматизирана Университетска Информационна Система”  

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 
Европейски социален фонд на Европейския съюз            

О перативна програма „Развитие на човешките ресурси” 
Национална художествена академия 

 
 

 
И нвестир а във  вашет о бъдеще ! 

· изпълняващо звено  
· екип – участници в проекта 
· период на изпълнение  
· стойност 
· произход на финансирането – собствени средства, евро-финансиране, донорски 

проект и др. 
· кратко описание 
· линк към документи и файлове с информация относно проекта. 

 

Модулът „Проекти“ има следните основни функции: 

· Въвеждане и актуализиране на данни за проекти 
· Търсене на проекти по атрибут или по набор от критерии, зададен от 

потребителя 
· Генериране на справки за анализ на изпълнението на проекти 

o За избран период 
o За избран вид 
o За ръководител на проект 
o За изпълняващо звено 
o По комбинация от критерии, зададена от потребителя – например 

проекти, изпълнени от дадено звено на Академията в избран период от 
време. 

 

5.10 Модул „Управление на договори” 
 

Модул „Управление на договори” служи за регистриране, контрол на изпълнението и 
анализ на договорите, сключени от Националната Художествена Академия.  

 

Модулът трябва да поддържа Регистър на договорите, като за всеки договор се 
съхранява следния минимален набор от атрибути: 

· Наименование 
· Предмет 
· Тип на договора – напр. с доставчик, с хонорован преподавател, зa дарение, за 

изнасяне на експонати, за наем на площи и др.) 
· Изпълнител 
· Координатор 
· Срок на изпълнение 
· Изпълнени дейности 
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· Договорена сума 
· Извършени плащания. 

 

Към всеки договор трябва да има възможност да се прикачва сканирано негово копие. 

Системата трябва да предоставя средства за проследимост на изпълнението на 
договора.  

Системата трябва да предоставя функции за изпращане на уведомления до съответните 
отговорни служители при неспазване на  договорните задължения, например: 

· При неспазване на сроковете на изпълнение на основни дейности / етапи в 
договора системата трябва да изпраща уведомление до координатора на проекта.  

· При неизвършване на плащания по договор, системата трябва да изпраща 
уведомление до главния счетоводител. 

 

Системата трябва да предоставя средства за търсене на договори по атрибут на 
договора или по набор от критерии, зададен от потребителя. 

Системата трябва да предоставя възможности за създаване на отчети и справки относно 
изпълнението на договорите, например  

· Месечна справка за хода на изпълнението на активните договори 
· Справка по период 
· Справка по вид на договора и др. 

 

5.11 Модул „Финансово управление“ 
 

Основното предназначение на модула е да събира и предоставя на ръководството на 
НХА необходимите данни и справки за анализ на финансовото състояние на 
университета.  

Модулът трябва да бъде интегриран с наличния счетоводен софтуер за да се избегне 
дублиране на въвеждането на данни и да се осигури съответствие между данните в 
двете системи. Първичните финансово-счетоводни данни ще бъдат импортирани от 
счетоводния софтуер с цел последваща обработка за целите на управленски анализи. 

Модулът трябва да генерира следните основни справки за анализ на приходите и 
разходите на НХА: 

Справки за приходи: 
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· Очаквани плащания от студенти – от такси за обучение, от такси за обжещития, 
и др. 

· Общо постъпили плащания от студенти 
· Постъпили плащания на студенти по пера 
· Приходи от настаняване на студенти 
· Приходи от продажба на учебни пособия 
· Общо реално постъпили и очаквани приходи; 
· Общо реално постъпили приходи 
· Общо очаквани приходи 
· Нереализирани приходи, поради разрешени намаления 
· Студенти не заплатили семестриална такса преди крайния срок 
· Студенти не заплатили таксата в срок  

 
Справки за разходи:  

· Общо реално изплатени и очаквани разходи 
· Общо реално изплатени разходи 
· Общо очаквани разходи 
· Общо разходи за преподаватели и автори на уч. материали 
· Разходи за щатни преподаватели 
· Разходи за хонорувани преподаватели 
· Общо разходи за всички служители 
· Разходи за поддръжка на софтуерни продукти 
· Амортизация на софтуер, хардуер и ДМА  
· Разходи за наеми 
· Разходи за комунални услуги 
· Разходи за консумативи 
· Разходи за маркетинг и реклама 

 

5.12 Модул „Управленски анализи” 
 

Модулът „Управленски анализи“ има следните основни функции: 

· Генерира справки и отчети за ръководството на университета 
· Генерира справки и отчети за отговорниците по качеството и атестационната 

комисия 
· Генерира период ични статистически справки във формат, изискван от 

Министерството на образованието и науката 
o резултати от учебната работа на студентите по образователно-квали-

фикационни степени, курсове и гражданство; 
o обучаеми по години на раждане, гражданство, пол и др.; 
o обучаеми по специалности, курсове, гражданство, пол; 
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o аудиторна заетост по учебен план на обучаеми по специалности и 
курсове; 

o новоприети обучаеми за съответната година по категории, завършено об-
разование, гражданство, пол; 

o дипломирани по години на раждане, гражданство, пол и по специалности; 
o обучаеми - стипенд ианти и настанени в общежитие; 
o преподавателски състав по научни звания, пол и възраст; 
o аудиторна заетост на преподавателския състав през учебната година. 

 

5.13 Модул „Системно администриране” 
 

Модул Администриране трябва да включва функционалности за поддръжка и 
управление на информационните бази от данни в системата –  потребители, права за 
достъп, лични данни и поддръжка на архиви на базата данни и журнал за настъпилите 
(събития и действия).  

 

Поради естеството на работа и обхвата и целите на приложение, системата осигурява 
възможности за дефиниране на различни потребителски профили, в зависимост от 
конкретните нужди на всеки отделен участник за работа със софтуера. 

Потребителският акаунт съдържа информация за потребителското име, паролата и 
правата на даден потребител в системата. Потребителските акаунти се съхраняват в 
базата данни.  

Проверката за оторизация на потребител са относно правилната комбинация от 
потребителско име и парола. Промяната на потребителски акаунт ще може да се 
извършва от самия потребител или от системния администратор.  

Системата трябва да поддържа възможности за дефиниране на различни потребителски 
профили, в зависимост от конкретните нужди.  

Функционалностите за администриране на потребители трябва да обхваща следните 
основни дейности: 

· Създаване на потребители – тази функция позволява създаване на потребители в 
системата, чрез въвеждане на основни данни. Данните на всеки потребител, се 
записват в база, от която системния администратор да може да създава 
потребителски профили. Потребителският акаунт включва потребителско име, 
парола, електронна поща. 
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· Редактиране (актуализиране) на потребители – тази функция ще осигурява 
възможност за редактиране на данните на  потребителите в системата –  
потребителско име, парола, електронна поща, както и за промяна на тяхното 
право на достъп (потребителски профили). 

· Дефиниране и управление на права за достъп – тази функционалност ще 
осигурява възможности на системните администратори да променят 
настройките, които са заложени по подразбиране. В системата трябва да бъдат 
заложени определени права на достъп на различните профили за различните 
модули, които да могат да бъдат модифицирани според специфичните нужди и 
изисквания. 

 

В модула „Системно администриране“ се дефинират следните обекти: 

 

Обект “Потребите л” - осигурява достъп и управление на достъпа до ресурсите на 
системата. Трябва да съдържа данни за еднозначна идентификация на лицето - 
потребител на системата.  

Връзка с обект “Лице”, където са описани всички актуални данни на лицето. 

Статус на потребителя за достъп до системата (ДА/НЕ). 

Списък от ролите, които потребителя притежава. 

Задължително паролата се съхранява в криптиран вид. 

Обект “Роля” – ролята обединява възможни действия в системата. 

Дефинираните действия в системата трябва да могат да бъдат добавяни/премахвани 
към ролята. Към ролята трябва да се добавят и списък със срокове, който трябва да се 
следят 

Обект “Действие ” – представлява всяко едно действие в системата и трябва да бъде 
заложено при разработване на системата. 

Обект “Срок” – представлява настъпващо събитие в системата, което трябва 
автоматично да известява потребителите, при наближаване на крайната дата на 
събитието. 

Обект „Лице“ –  съдържа всички необходими данни за всяко физическо лице в 
системата. 
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Поддръжка на ре зе рвни копия на базата данни 

Системата трябва да осигурява архивирането на базите данни да се извършва по време 
на работа (on-line) на системата. Да осигурява механизъм за непрекъснато архивиране 
(continuous transaction log) на измененията в базите данни и пълно възстановяване след 
аварийна ситуация. Да имат възможност за ръчно стартиране на функциите по 
архивиране и възстановяване на системата след срив. Да генерира сигнални съобщения 
при възникване на грешки и конфликтни ситуации. Да предоставя инструменти за 
възстановяване на базите данни на системата след срив. Да осигурява възможности за 
анализа на действията по съхраняване на целостта на базите данни. 

 

Поддръжка на журнал за настъпилите  (събития и де йствия).  

Системата трябва чрез автоматизирани процедури да следи за настъпването на 
определен набор от събития, за настъпването, на който да издава сигнални съобщения и 
съобщения за контрол. Системата трябва да води журнал за настъпилите събития и за 
издадените сигнални и контролни съобщения. Сигналните и контролните съобщения 
трябва да бъдат адресирани до конкретни служители и ръководители, след което се 
предполага изпълнението на определени дейности. Да поддържа средства за справки в 
журнала на сигналните и контролни съобщения от страна на ръководството. Системата 
да издава сигнални и контролни съобщения за изтичащи срокове по задачи, за 
неизпълнени задачи и за изтичащи срокове за съхранение на данни и да се 
визуализират на стартовия екран след оторизация, на съответния служител и на преките 
му началници. 

           

6 Интеграция  
 

Информационната система за цялостно управление на  Национална Художествена 
Академия трябва да предостави средства за интеграция с други софтуерни системи, 
използвани в момента: 

· Финансово-счетоводна система 
· Система „Труд и работна заплата” 

 

Трябва да бъдат предоставени средства за интеграция между автоматизираната 
университетска информационна система на НХА и информационната система на 
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Министерството на образованието. В тази връзка системата на НХА трябва да 
поддържа:  

· необходимите номенклатури на обекти, касаещи висшето образование, 
обработвани от националната информационна система на МОМН 

· структурата на данните за студенти, докторанти и академичен състав 
· възможност за генериране на справки и отчети съгласно изискванията на 

МОМН. 
 

7 Етапи на реализация на проекта 

 
Проектът за внедряване на автоматизирана университетска информационна система в 
Национална Художествена Академия ще премине през 4 основни етапа: 

· Анализ 
· Проектиране 
· Разработка 
· Внедряване 

 

Всеки един от етапите се характеризира с точно дефинирани дейности и резултати от 
тях, което предполага успешната реализация на проекта и дава механизми за междинен 
контрол от страна на Възложителя. 

 

7.1 Етап 1 „Анализ“  
 

Основни дейности 

· Анализ на административните и учебни процеси,  
· Анализ на данните и документите в университета, 
· Изясняване и документиране на потребителските изисквания към системата 

 

Резултати 

· Документирано описание на процесите, данните и документите в университета 
· Документирани изискванията на потребителите към информационната система 

 

Продължителност – 2 календарни месеца 
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7.2 Етап 2 „Проектиране“  
 

Основни дейности 

· Проектиране на системна архитектура  
· Проектиране на системната функционалност 
· Проектиране на структурата на база данни 
· Проектиране на потребителски интерфейс 

 

Резултати 

· Разработен проекта на информационната система, включващ системна 
архитектура, база данни, функционалност и потребителски интерфейс 

 

Продължителност – 2 календарни месеца 

 

 

7.3 Етап 3 „Разработка“  
 

Основни дейности 

· Създаване и тестване на системен прототип 
· Приемане на системен прототип 
· Създаване и тестване на крайна версия на системата 
· Приемане на системата 
· Създаване на системна документация 
· Интеграция с е-learning системата 

 

Резултати 

· Системен прототип 
· Окончателна версия на системата 
· Системна документация 

 

Продължителност – 8 календарни месеца 
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И нвестир а във  вашет о бъдеще ! 

 

7.4 Етап 4 „Внедряване“  
 

Основни дейности 

· Подготовка на обучителни материали 
· Обучение на системните администратори 
· Обучение на крайните потребители 
· Въвеждане на системата в реална експлоатация 

 

Резултати 

· Извършено обучение на потребителите 
· Система, въведена в реална експлоатация 

 

Продължителност – 3 календарни месеца 

8. Изисквания при изпълнение на поръчката. 

· Участникът следва да осигури надлежно гаранционно обслужване на внедрения 

софтуер за минимум 24 месеца; 

· Гаранционните срокове започват да текат от датата на одобрение от 

Възложителя и подписване на протокол за приемане на извършената работа; 

· В случай на рекламация, констатирана от представители на Възложителя, 

Изпълнителят следва да изпрати представител на място (при невъзможност за 

дистанционно решаване на проблема) до 4 часа от получаване на рекламацията 

за уточняване причините, евентуалното време и срокове за отстраняване на 

дефектите; 

· Ръководство за експлоатация и поддръжка/работа със софтуер на български език 

· Всички софтуерни приложения трябва да са съвместими с използваните във 

НХА” операционни системи (Microsoft базирани) 

 

9. Срок за изпълнение на поръчката:  
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И нвестир а във  вашет о бъдеще ! 

- Срокът за изпълнение тече от датата на сключване на договора за възлагане 

на обществената поръчка и получаване от Изпълнителя на уведомително 

писмо от Възложителя за готовността на последния да започне 

изпълнението. Срокът за изпълнение не може да бъде по-дълъг от срока за 

изпълнение на договора за безвъзмездна помощ (30.07.2014г.) 

 


