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Относно:

проект на решение на Министерския съвет за предложение до
Народното събрание за преобразуване на частното висше училище самостоятелен колеж с наименование „Европейски колеж по икономика и
управление” и седалище Пловдив в специализирано частно Европейско
висше училище по икономика и мениджмънт - Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл. 10, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 9, ал. 3, т. 2 от Закона за
висшето образование и чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския
съвет и на неговата администрация, внасям за разглеждане проект на решение на
Министерския съвет за предложение до Народното събрание за преобразуване на
частното висше училище - самостоятелен колеж с наименование „Европейски колеж по
икономика и управление” и седалище Пловдив в специализирано частно Европейско
висше училище по икономика и мениджмънт – Пловдив.

Преобразуването е по предложение на ръководството на висшето училище въз
основа положителна оценка на съответния проект от Националната агенция за
оценяване и акредитация (протокол № 11 от заседание на Акредитационния съвет,
проведено на 5.06.2014 г.).
Частното висше училище – самостоятелен колеж с наименование „Европейски
колеж по икономика и управление” и със седалище Пловдив е открито с решение на
Народното събрание (обн., ДВ, бр. 80 от 18.09.2001 г.). Предмет на дейността му е
обучение на специалисти с висше образование в професионалната област „Икономика и
управление”. Към настоящия момент в него се подготвят студенти по шест
специалности от две професионални направления: 3.7. Администрация и управление и
3.8. Икономика, за придобиване на степен „професионален бакалавър по…”.
Проектът предвижда преобразуваното висше училище да включва в структурата
си три звена: два центъра – Център по бизнес икономика и Център по иновативен
мениджмънт, и Колеж по икономика и управление. Съгласно разпоредбата на чл. 36 от
Закона за висшето образование частните висши училища могат да имат структура,
различна от структурата на държавните висши училища, за които основните,
обслужващите звена и филиалите са определени.
В Европейското висше училище по икономика и мениджмънт ще се извършва
обучение за придобиване на висше образование на степените „бакалавър” и „магистър”
по специалности от двете професионални направления на досегашния колеж само в
редовна форма. Специалностите за придобиване на степен „бакалавър” по чл. 42, ал. 1,
т. 1, буква „б” от Закона за висшето образование със срок на обучение не по-малък от
четири години са Бизнес администрация и Мениджмънт на туристически услуги от
професионално направление 3.7. Администрация и управление и Корпоративна
икономика и Маркетинг и контрол от професионално направление 3.8. Икономика. От
същите професионални направления са и двете магистърски програми Проектен
мениджмънт и Международен бизнес. В колежа в структурата на преобразуваното
висше училище ще се извършва обучение по пет специалности за придобиване на
степен „професионален бакалавър по…”: Бизнес администрация, Мениджмънт на
туристически услуги, Корпоративна икономика, Маркетинг, Счетоводство и контрол.
Академичният състав на висшето училище ще се състои от общо 57 души, от
които 22 хабилитирани – 11 професори и 11 доценти. Спазена е разпоредбата на чл. 17,
ал. 4 от Закона за висшето образование, съгласно която в специализираното висше
училище академичен състав на основен трудов договор по всяка специалност води не

по-малко от половината от аудиторните и практическите занятия, като хабилитираните
лица четат не по малко от 70 на сто от лекционните курсове.
Висшето училище разполага със собствена съвременна академична база в
Пловдив с 4000 м разгърната площ. Разполага и с универсална спортна зала в
околностите на града.
Имуществото и финансирането на висшето училище ще се осигуряват съгласно
неговия учредителен акт.
Националната агенция за оценяване и акредитация определя общ капацитет за
преобразуваното висше училище 3600 студенти, разпределени по образователноквалификационни степени, както следва: „професионален бакалавър по…” – 240
студенти; „бакалавър” - 2960 студенти; „магистър” – 400 студенти.
Проектът на решение не засяга разпоредби на европейски актове, поради което
не се налага изготвяне на справка за съответствие с европейското право.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Предвид гореизложеното, на основание чл. 9, ал. 3, т. 2 от Закона за висшето
образование, във връзка с чл. 8, ал. 4, т. 2 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам Министерският съвет да
приеме решение за предложение до Народното събрание за преобразуване на частното
висше училище – самостоятелен колеж с наименование „Европейски колеж по
икономика и управление” и седалище Пловдив в специализирано частно Европейско
висше училище по икономика и мениджмънт – Пловдив.

