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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министър на образованието и науката

№……….………………….
……………………. 2022 г.
ДО
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДОКЛАД
от проф. Николай Денков – министър на образованието и науката

Относно: Откриване на поделения на Великотърновския университет „Св. св.
Кирил и Методий“ на територията на Република Северна Македония
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание на чл. 10, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 9, ал. 3, т. 3, б. „б“ от Закона за
висшето образование и чл. чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския
съвет и на неговата администрация предлагам на Вашето внимание проект на
постановление на Министерския съвет за откриване на поделения на Великотърновския
университет „Св. св. Кирил и Методий“ в гр. Свети Николе, Република Северна
Македония.
Откриването на поделенията е по предложение на ректора на университета въз
основа на решение на Академичния съвет от 24 юни 2021 г. за откриване на поделения
на висшето училище в чужбина със седалище гр. Свети Николе, Република Северна
Македония, за обучение на студенти по специалности от професионалните направления
2.1. Филология, 4.4. Науки за земята и 4.6. Информатика и компютърни науки.
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Решението на Академичния съвет е подкрепено от решения на факултетните съвети на
факултетите, по чиито специалности ще се извършва обучението.
Мотивите на Великотърновския университет за откриване на поделения в
Република Северна Македония съответстват на мисията и стратегическата цел на
висшето училище, определени от традицията и значението му като средище за
изграждане на висококвалифицирани специалисти с висше образование. Създаването на
поделенията ще удовлетвори образователните потребности на живеещите в региона на
Свети Николе в Република Северна Македония и ще осигури достъп до модерно висше
образование с необходимото качество, гарантиращо добро личностно развитие и
професионална реализация.
В съответствие със Стратегията за развитие на висшето образование в Република
България за периода 2021-2030 година за интензифициране на глобалното предлагане на
висше образование откриването на поделенията е възможност Великотърновският
университет „Св. св. Кирил и Методий“ да развие по-висока степен на международна
конкурентоспособност и подкрепи провежданата дългогодишна политика от страна на
българската държава както за привличане на чуждестранни студенти, така и за
задълбочаване на доброто взаимодействие в областта на образованието и науката с
Република Северна Македония.
Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“ е основан през 1963
г. като Висш педагогически институт за подготовка на учителски кадри. С Указ на
Държавния съвет № 586 от 13.10.1971 г. е преобразуван в университет, а от май 1990 г.
носи името „Св. св. Кирил и Методий”. Включва в структурата си 9 факултета, два
департамента, един филиал в гр. Враца, един Педагогически колеж в гр. Плевен и два
научноизследователски института – Институт по българистика и Институт за
перспективни научни изследвания. Подготвя студенти по специалности от 21
акредитирани професионални направления от шест области на висшето образование общо в 120 специалности за придобиване на висше образование и 62 програми за
присъждане на образователната и научна степен „доктор“. В университета преподават
85 професори, 173 доценти, 135 главни асистенти, 63 асистенти и 31 преподаватели.
Предложението на Академичния съвет за откриване на поделенията на
територията на Република Северна Македония е съобразено с изискванията на чл. 21, ал.
7 от Закона за висшето образование, съгласно които право да откриват свои поделения в
чужбина имат висши училища, получили оценка при институционалната акредитация от
9,00 до 10,00, като обучението в тях може да се извършва по специалности от
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професионални направления и/или специалности от регулираните професии, получили
оценка при програмната акредитация от 9,00 до 10,00.
Великотърновският

университет

„Св.

св.

Кирил

и

Методий“

има

институционална акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация с
оценка 9,45 от септември 2018 г. със срок на валидност шест години (протокол № 15 на
Акредитационния съвет на НАОА от 20.09.2018 г.). Специалностите, по които висшето
училище предлага да се извършва обучението в поделенията в Северна Македония, са от
професионални направления с оценки от програмната акредитация съответно 9,30 за 2.1.
Филология; 9,03 за 4.4. Науки за земята и 9,10 за 4.6. Информатика и компютърни науки.
Предвижда се първоначалният прием в поделенията да бъде от около 100
студенти по три специалности за придобиване на образователно-квалификационна
степен „магистър“ след придобита степен „бакалавър“: „Англицистика. Език – култура
– литература“; „Регионално развитие“ и „Компютърни науки. Приложни компютърни
науки“.
Специалностите са избрани в съответствие с потребностите на региона в
Република Северна Македония от висококвалифицирани специалисти за определени
професии. Обучението ще се провежда на английски език и студентите, завършили го
успешно, ще получават диплома на Великотърновския университет за завършена
образователно-квалификационна степен на висшето образование „магистър“, при
желание и европейско дипломно приложение.
През следващите години университетът е в готовност да осигури обучение и по
други специалности от професионалните направления на поделенията, към които има
заявен

интерес.

Приемът

на

студенти

за

придобиване

на

образователно-

квалификационна степен „магистър“ ще се осъществява по реда на Постановления на
Министерския съвет № 103 от 31.05.1993 г. и № 228 от 20.05.1997 г., както и по чл. 21,
ал. 3 от Закона за висшето образование.
Учебният процес в поделенията ще се обезпечава от преподаватели от трите
факултета, които подготвят студенти по съответните специалности и са на основен
трудов договор с Великотърновския университет. Управлението им ще се осъществява
съгласно разпоредбата на § 4, ал. 4 от ДР на Закона за висшето образование от органите
за управление на основните звена, провеждащи обучението.
В съответствие с разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 9 и чл. 30, ал. 1, т. 10, буква „б“
от Закона за висшето образование Великотърновският университет „Св. св. Кирил и
Методий“ е сключил договор за сътрудничество в областта на обучението, научната и
учебно-преподавателската дейност с Международния славянски университет „Г. Р.
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Державин“ със седалище гр. Свети

Николе, Република Северна Македония.

Международният славянски университет „Г. Р. Державин“ е акредитирано частно висше
училище и принадлежи към националната система за висше образование на Република
Северна Македония. То има необходимата акредитация да провежда програми за висше
образование на образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“.
Включва в структурата си пет факултета и обучава студенти по 16 специалности на
висшето образование.
Към договора за сътрудничество, сключен между Великотърновския университет
„Св. св. Кирил и Методий“ и Международния славянски университет „Г. Р. Державин“,
Свети Николе, е подписан анекс (анекс № 2), с който се осигурява безвъзмездно ползване
на материална и учебна база на северномакедонското висше училище за нуждите на
поделенията за срок от 5 години в случай на получаване на разрешение за откриване на
поделенията на българското висше училище.
Откриването на поделения на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и
Методий“ е съобразено и с изискванията на законодателството на Република Северна
Македония. Съгласно чл. 25, ал. 1 от Закона за висшето образование на Република
(Северна) Македония чуждестранно висше училище, за което е признато, че може да
извършва образователна дейност (акредитирано) в държавата, в която е разположено, въз
основа на одобрение от правителството на Република (Северна) Македония и след
предварително становище от Съвета за акредитация на висшето образование, може да
извършва образователна дейност на един от световните езици на територията на
Република (Северна) Македония.
След предварително становище за съвместна дейност на българското висше
училище и Международния славянски университет „Г. Р. Державин“ на Съвета за
акредитация на висшето образование на Република (Северна) Македония на 18.05.2021
г. е взето Решение на правителството на Република Северна Македония (публикувано в
Служебен вестник на РСМ, бр. 112 от 21 май 2021 г.) за одобрение Великотърновският
университет „Св. св. Кирил и Методий“ със седалище във Велико Търново, Република
България, „да извършва високообразователна дейност на територията на Република
(Северна) Македония“.
Осигурено е съответствие и с изискванията на чл. 25, ал. 2 от Закона за висшето
образование на Република Северна Македония: налице е действаща програма между
правителството на Република България и правителството на Република (Северна)
Македония за сътрудничество в областта на образованието и науката; съгласно чл. 3 от
анекса към подписания договор за сътрудничество между Великотърновския
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университет „Св. св. Кирил и Методий“ и Международния славянски университет „Г. Р.
Державин“, Свети Николе, партньорът по договора – северномакедонското висше
училище, се задължава да предоставя необходимата банкова гаранция в размер на 25%
от таксата за обучение за броя студенти, които ще се обучават в поделенията.
В изпълнение на разпоредбата на чл. 25, ал. 3 от Закона за висшето образовани на
Република (Северна) Македония Великотърновският университет „Св. св. Кирил и
Методий“ вече е вписан в Регистъра на висшите училища на Министерството за
образование и наука на Република Северна Македония с цялата необходима информация
под № 54. След откриването на поделенията ще бъде вписан и в Централния регистър на
Република Северна Македония.
Предложеният проект на Постановление на Министерския съвет е съгласуван с
министрите в изпълнение разпоредбата на чл. 32, ал. 1 и 5 от Устройствения правилник
на Министерския съвет и на неговата администрация, като получените бележки и
предложения са включени в справка за отразяването им.
Проектът на постановлението е публикуван на основание чл. 26, ал. 2 и 3 от
Закона за нормативните актове и чл. 85, ал. 1 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация на интернет страницата на
Министерството на образованието и науката и на Портала за обществени консултации
на Министерския съвет.
С проекта на постановление на Министерския съвет не се въвеждат разпоредби
от европейското право, поради което не се налага изготвяне на справка за съответствие
с европейското законодателство.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Предвид гореизложеното и на основание чл. 10, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 9, ал.
3, т. 3, буква „а“ от Закона за висшето образование и чл. 8, ал. 1 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам
Министерският съвет да приеме проекта на постановление за откриване на поделения на
Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ в гр. Свети Николе,
Република Северна Македония.

ПРОФ. НИКОЛАЙ ДЕНКОВ
Министър на образованието и науката
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