Проект

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министър на образованието и науката
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……………………. 2015 г.
ДО
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДОКЛАД
от проф. Тодор Танев – министър на образованието и науката

Относно:

проект на Постановление на Министерския съвет за закриване на Колежа по
икономика и управление, в структурата на Стопанска академия „Димитър А.
Ценов“ – Свищов.

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. 3, 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 Постановление на
Министерския съвет за закриване на Колежа по икономика и управление, в структурата
на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов.
Поради констатирано несъответствие с чл. 26г, ал. 1 от Закона за висшето
образование – отнасящо се до минималния брой преподаватели на основен трудов

договор в основното звено, Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ постепенно
ограничава броя на приеманите студенти в Колежа по икономика и управление (КИУ)
на образователно-квалификационна степен (ОКС) „професионален бакалавър по …“.
Последният прием на студенти в КИУ е през учебната 2009/2010 година, когато са
приети 180 студенти (редовно обучение) и 100 студенти (задочно обучение) по
специалности от професионални направления 3.7 „Администрация и управление” и 3.8
„Икономика” на ОКС „професионален бакалавър по …”. През учебните 2010/2011 г. и
2011/2012 година в КИУ обучението се организира само за приетите в ОКС
„професионален бакалавър по…“ през предходните години.
Направеното предложение за закриване на колежа е съгласно решение на
Академичния съвет (АС) на висшето училище (протокол № 1 от заседание на АС,
проведено на 08.06.2011 г.).
Процедурата по закриването на Колежа е инициирана с решения на АС
катедрите на колежа да са трансформират в структурни звена на факултетите, а
преподавателите от катедрите на колежа да се пренасочат към съответните факултети в
структурата на висшето училище.
На студентите е предложено да продължат обучението си по същата или сходна
специалност във факултет на ОКС „бакалавър” или да се дипломират на образователноквалификационна степен „професионален бакалавър по …”, за която са приети. На
основание подадени молби от студентите и заповеди на ректора на Стопанската
академия е разрешен удължен срок на обучение на ОКС „професионален бакалавър“ за
една година на 38 студенти от КИУ. След полагане на държавен изпит през месец
януари 2013 г. и месец юли 2013 г. 31 от посочените студенти са дипломирани като
„професионален бакалавър по…“. За 7 студенти срокът на обучение е удължен
повторно. Към днешна дата 6 от тях са дипломирани, а един е отстранен. Към момента
в колежа не се извършва обучение и няма студенти, на които предстои дипломиране.
Със закриването на КИУ в структурата на Стопанската академия „Димитър А.
Ценов“, висшето училище ще бъде приведено в съответствие с изискванията на Закона
за висшето образование.
По този начин се реализира една от стъпките в Стратегията за развитие на
висшето образование в Република България за периода 2014-2020 г., която беше приета
на 26.02.2015 г. от Народното събрание, за оптимизиране на академичната мрежа и
структура.

За закриването на колежа няма да се необходими допълнителни средства от
държавния бюджет.
С проекта на постановление 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, на основание чл. 9, ал. 3, т. 3 от Закона за висшето
образование и чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация предлагам Министерският съвет да приеме Постановление за
закриване на Колежа по икономика и управление в структурата на Стопанска академия
„Димитър А. Ценов“ – Свищов.
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