
С Т А Т У Т 

ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА 

АСТРОНОМИЧЕСКАТА ОБСЕРВАТОРИЯ НА ШУМЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  

Чл. 1. Настоящият статут урежда основните положения за устройството, дейността и 

управлението на Астрономическата обсерватория при Шуменския университет „Епископ 

Константин Преславски” (АОШУ).  

Чл. 2. АОШУ ръководи и координира всички дейности, свързани с провеждането на 

учебна, научна и популяризационна дейност в областта на астрономията, както и реализацията  

на проекти на регионално, национално и международно ниво.  

Чл. 3. АОШУ осъществява взаимодействието с Института по астрономия на БАН и други 

астрономически институции в страната и чужбина.  

 

ІІ. ЦЕЛИ  

 Чл. 4. Основната цел на АОШУ е да организира и осъществява астрономически 

наблюдения по образователни и научни задачи, да популяризира обучението в Шуменския 

университет и да работи за създаването на Регионален природонаучен център  

 

ІІІ. ДЕЙНОСТ  

Чл. 5. Основните дейности в АОШУ са:  

 Реализиране на научноизследователски програми на преподаватели и докторанти от 

Шуменския университет чрез дистанционни наблюдения с  40 см и 25 см телескопи 

 Провеждане на дистанционни астрономически наблюдения с 40 см и 25 см телескопи, 

съгласно разпределението на наблюдателното време по научни проекти и програми на 

студенти и ученици 

 Провеждане на 2 нощни наблюдения ежемесечно за граждани, съгласно приетите 

правила  

 Осигуряване на програма и сценарий за дневните наблюдения в АОШУ 

 Организиране на публични наблюдения на интересни астрономически събития 

 Провеждане на летни практики, школи и експедиции за студенти и ученици    

 Ежегодно организиране и провеждане на Фестивал на природните науки през месец 

април,  Отворени врати по време на Епископ-Константиновите дни и Нощ на учените 

през месец септември 

 Иницииране на провеждане на регионални, национални и международни олимпиади, 

научни конференции, състезания и конкурси, свързани с науката 

 Поддържане на актуализиран сайт на АОШУ 

 Координиране на съвместни дейности със сродни астрономически институции. 

 

ІV. СТРУКТУРА  

Чл. 6. АОШУ се състои от:  



- постоянни членове: членове на астрономическия екип на ШУ; членове на Студентското 

астрономическо общество и представители от ОСЗ, които желаят да се включат в дейностите на 

АОШУ  

- временни членове:  членове на проекти, свързани с дейности в АОШУ. 

 

V. ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ  

 Чл. 7. Органите за управление на АОШУ са:  

- Директор 

- Управителен съвет от представители на ОСЗ на Университета.  

Чл. 8. Управителният съвет на АОШУ подготвя и утвърждава годишния план за 

дейността му.  

Чл. 9.  Директорът на АОШУ: 

 отговаря за изпълнението на договора за съвместна дейност с Природен парк 

Шуменско плато  

 отговаря за изпълнението на годишния план на АОШУ 

 инициира рекламна дейност 

 инициира разработване на проекти  

 отговаря за съдържанието на сайта на АОШУ 

 подготвя материали за медиите по дейността на АОШУ 

 отговаря за осигуряване и спазване на безопасни и здравословни условия на труд в 

АОШУ 

 отговаря за опазване на имуществото на АОШУ 

 отговаря за спазване на вътрешните правила за работа на АОШУ 

 председателства Управителния съвет 

 поддържа контакти с астрономическите институции в страната и чужбина 

 отчита ежегодно дейността на АОШУ пред АС.  

 

VІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ, ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  

Чл. 10. Настоящият Статут е утвърден с протокол № РД-05-11/24.06.2016 г. на заседание 

на Академическия съвет на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”.  

Чл. 11. Настоящият Статут подлежи на актуализиране при промяна на законовата и 

нормативна база.  

 

 


