СПРАВКА
ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ
ПО ПРОЕКТА НА РЕШЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ БРОЯ НА ПРИЕМАНИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТИ И
ДОКТОРАНТИ В ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА И НАУЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ УЧЕБНАТА
2021 – 2022 ГОДИНА

№

Организация/потребител
/вкл. начина на
получаване на
предложението/

Бележки и предложения

Приети/
неприети

1.

Великотърновски
университет „Св. Св. Кирил
и Методий“ – писмо по
електронна поща от
12.05.2021 г. от доц.
Ангелина Марковска,
ръководител на катедра
„Политология, социология
и културология“

Молба за 15 бр. студенти редовно обучение в ПН 3.3.
Политически науки, ОКС „бакалавър“.
Приложения: становища от областния управител на област
Ловеч, от председателя на Управителния съвет на Центъра за
междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ – В.
Търново, от началника на затвора в гр. Ловеч, директора на
средно училище „В. Благоева“ – В. Търново, от председателя на
Сдружение „Институт Перспективи“ – Свищов.

2.

Людмила Борисова,
председател на
Студентския съвет на
Медицинския университет
– София, писмо по
електронна поща от
28.04.2021 г.

Възразява срещу предложението за 20% от прием на студенти
по специалност „Медицина“ да се осъществява чрез договор с
работодател.
Настоява за преоценка на предвидения държавен прием по
специалностите по професионални направления „Медицина“ и
„Обществено здраве“.

Приема се

Великотърновски
университет „Св. св. Кирил

По приложение 4.3. да се направят следните корекции в
наименованието на специалности от ПН:

Приема се

3.

Не се приема

Мотиви
Няма нормативно основание за
включване в проекта на РМС
на исканите бройки. Съгласно
чл. 5, ал. 4 от ПМС № 64/2016 г.
когато по неприоритетни
професионални направления
максимално допустимият брой
на приеманите за обучение
студенти е под 15, не се
предлага за утвърждаване брой
на приемани студенти. За
предходните две години не е
утвърден прием по ПН 3.3.
Политически науки за
Великотърновски университет
„Св. Св. Кирил и Методий“.

Приема се
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и Методий“, писмо с изх.
№ УП-10-27-03/12.05.2021
г. от проф. Христо
Бонджолов, ректор

- 1.2. Педагогика – спец. „Начална училищна педагогика и чужд
език“ да се замени с „Начална училищна педагогика и чужд
(английски) език“;
- 1.3. Педагогика на обучението по… – спец. „Български език и
немски език“, „Български език и китайски език“; „Български
език и английски език“ да се замени с “ Български език и чужд
(английски, испански, китайски, немски, руски, френски,
японски – по избор) език“;
- 2.1. Филология – спец. „Руска филология“ да се замени с
„Русистика“, спец. „Приложна лингвистика (английски и втори
чужд език с информационни технологии)“ да се замени с
„Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с
информационни технологии“; спец. „Преподаване на български
език в чуждоезикова среда и сред малцинствени общности“ да
се замени с „Българският език като втори език (преподаване на
български език в чуждоезикова среда и сред малцинствени
общности)“.

4.

Технически университет –
Варна, писмо с изх. №
2035/20.05.2021 г. от проф.
Венцислав Вълчев, ректор

Молба за увеличение приема на студенти по ПН 3.4. Социални
дейности от определените 15 броя на 25 броя.

5.

Технически университет –
София – писмо с изх. № 0412-128 от 20.05.2021 г. от
проф. Любомир Димитров,
заместник-ректор

Молба за промяна в приложение 4 за прием в ОКС „Магистър“
след придобита ОКС „Бакалавър“ – пренасочване на 2 места от
спец. „Компютърни технологии и приложно програмиране“ към
спец. „Компютърно и софтуерно инженерство“ и на 2 места от
спец. „Графичен и уеб дизайн“ към спец. „“Компютърни системи
и технологии“.

6.

Висше училище по
мениджмънт – Варна,
писмо с изх. № V
122/17.05.2021 г. от доц.
Тодор Радев, ректор

Предлага съгласно чл. 9, ал. 3, т. 6 от Закона за висшето
образование да бъдат допълнително включени в Решението на
Министерския съвет 95 бр. студенти за Висшето училище по
мениджмънт както следва:
- 35 бр. по ПН 5.12. Хранителни технологии, ОКС
„Професионален бакалавър“;
- 15 бр. по ПН 3.9. Туризъм, ОКС „Бакалавър“;
- 45 бр. по ПН 1.3. Педагогика на обучението по …, ОКС
„Професионален бакалавър“.

Не се приема

Съгласно чл. 4, ал. 1 от ПМС
№ 64/2016 г. и приложената
методика максималният за
страната брой по ПН 3.4.
Социални дейности е усвоен.

Приема се

Не се приема

Съгласно чл. 9, ал. 3, т. 6 от
ЗВО Министерският съвет
утвърждава броя на приеманите
за обучение студенти и
докторанти само за държавните
висши училища и научни
организации на Република
България.
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7.

Югозападен университет
“Неофит Рилски“ - писмо
по електронна поща от
29.04.2021 г. от дирекция
„Образователни дейности“

Изразява несъгласие с предложението на МОН и заявката на
висшето училище за приложение 4 и 5.

8.

ivanmihalev – Портал за
обществени консултации,
21.04.2021 г.

Сигурни ли сте, че в Приложение 1.6, шифър 9.2, става въпрос
за специалност "Организация и управление на военни
формирования на оперативно ниво"? На сайта на Висше
военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров" е посочена
специалност "Организация и управление на военни
формирования на тактическо ниво"

9.

Медицински университет София, писма от акад.
Лъчезар Трайков - ректор

1. С писмо изх. № 1335/28.04.2021 г., в което:
- категорично се възразява срещу определените 20% от местата
за държавен прием да се заемат от студенти по спец.
„Медицина“ чрез договор с работодател;
- категорично се възразява и за намалението на заявените места
за държавен прием на специалностите в ПН 7.4. Обществено
здраве – от 255 на 161 броя.
2. С писмо изх. № 1469/20.05.2021 г. за прехвърляне на
заявените 5 места за обучение на докторанти в редовна форма от
ПН 4.3. Биологически науки в акредитирано ПН 7.1. Медицина
и 7.3. Фармация;

Приема се по
принцип

МОН се е съобразил с
представените мотиви на
висшето училище.
Предложеният прием в
посочените приложения е
съгласно изискванията на чл. 4
от ПМС 103/1993 г. и
провежданата държавната
политика за обучение на
студенти от българска
народност - съобразно
свободния капацитет,
получените предложения от
дипломатическите
представителства на Република
България и кандидатстудентите и докторанти от
българска народност.

Приема се

Приема се
Приема се

Местата се увеличават от 161 на
242 броя.

Приема се
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3. С изх. № 1475/21.05.2021 г. несъгласие с получен отговор от
МОН, тъй като университетът има акредитирани докторски
програми в неакредитираното ПН 4.3. Биологически науки.

10.

Медицински университет Плевен

1. С писмо изх. № I-01-1166/26.04.2021 г. от проф. Славчо Томов
- ректор изразява несъгласие с предложените от МОН 20% от
общия рой места местата за прием по специалност „Медицина“
да се отнасят за студенти със сключен договор с работодател.
2. С писмо изх. № I-01-1284/05.05.2021 г. от проф. Славчо Томов
– ректор, предлага за преразпределяне на местата в
професионално направление „Здравни грижи“, както следва: за
професионалното направление – намаление от 30 на 20 места; за
специалност „Медицински лаборант“ – увеличение от 20 на 22;
за специалност „Помощник-фармацевт“ – увеличение от 20 на 25
и за специалност „Рентгенов лаборант“ – увеличение от 20 на 23.
Поискани са и 9 допълнителни места за специалност „Фармация“
– от 40 на 49.
Писмото е подкрепено с писмо от заместник-министъра на
здравеопазването Бойко Пенков с изх. № 21-00-285/05.05.2021 г.
3. С изх. № I-01-1290/05.05.2021 г. от проф. Славчо Томов –
ректор, до Администрацията на Министерския съвет, изпратено
по компетентност до МОН, в което се настоява за
преразглеждане и коригиране на проекта на решение за приема
на студенти в държавните висши училища във връзка с
предложението на МОН 20 на сто от студентите по специалност
„Медицина“ да сключват договор с работодател по смисъла на
чл. 95а от Закона за висшето образование.
Становището на университета е подкрепено с писмо на
министъра на здравеопазването с изх. № 21-00-318/20.05.2021 г.
4. С изх. № I-01-1408/18.05.2021 г. от проф. Добромир Димитров
– ректор, за промяна в подадената заявка, като вместо
докторантура за специалност „Микробиология“ да бъде

Не се приема

Съгласно чл. 46, ал. 1 от ЗВО
висшите училища имат право
да провеждат обучение в ОНС
„доктор“
само
по
акредитирани професионални
направления и специалности
от регулираните професии при
условията на чл. 80, ал. 2 от
ЗВО.

Приема се

Приема се
частично

Приема се

Съгласно
приложената
методика от ПМС № 64/2016 г.
местата се определят в рамките
на определеният за висшето
училище прием. Увеличението
ще доведе до надхвърляне на
максималния за страната брой
студенти по професионалното
направление.
Неразпределените 9 места по
ПН
7.3.
Фармация
се
разпределят между четири
висши училища, като общият
им брой се увеличава от 341 на
350.

Приема се
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отпуснато място за една редовна докторантура в специалност
„Акушерство и гинекология“ от професионално направление
„Медицина“, за което висшето училище има акредитация.
11.

12.

Медицински университет –
Варна, писмо изх. № 023485/14.05.2021 г. от проф.
Валентин Игнатов, ректор

Медицински университет –
Пловдив, писма от проф.
Мариана Мурджева, ректор

Настоява за следните изменения в Решението на Министерския
съвет за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти
и докторанти:
- в приложение 1.16 да отпадне поставения под таблицата текст
„* От общия брой 20 на сто от местата се определят за обучение
на студенти със сключен договор с работодател по чл. 95а от
Закона за висшето образование“;
- в приложение 1.16 броят на приеманите за обучение студенти
по всички ПН и специалности от регулираните професии да
бъде съобразен със заявения от висшето училище.
Министърът на здравеопазването, в свое писмо до МОН с вх. №
0211-136/28.04.2021 г., е изразил подкрепа за исканите от
висшето училище места за прием на студенти от професионални
направления „Здравни грижи“ и „Обществено здраве“.

1. С писмо изх. № Р-1143/27.04.2021 г. се предлага:
- отлагане или изменение на текстовете от Наредбата за
условията и реда за осигуряване на разходите за обучение на
студенти със сключени договори с работодател, вкл. чл. 95а от
ЗВО;
- увеличение с 25 места (от 95 на 120) на броя на студентите по
специалност „Медицинска сестра“.
Писмото е подписано и от инж. Любозар Фратев – председател
на Съвета на настоятелите на Медицинския университет –
Пловдив и подкрепено със становище с изх. № 42/01.05.2021 г. от
Студентския съвет на университета, подписано от председателя
Ерай Шакир.
2. С изх. № Р-1213/14.05.2021 г. е получено Становище, в което
се предлага:
- прилагането на текстовете от цитираната по-горе Наредба да
бъде отложено или същите да бъдат изменени;

Приема се

Приема се
частично

Съгласно чл. 6, ал. 3 от ПМС
64/2016
г.
и
получено
предложение от министъра на
здравеопазването e увеличен
план-приемът за студенти по
специалността „Медицинска
сестра“,
„Управление
на
здравните
грижи“
и
„Кинезитерапия“.

Приема се

Приема се

Съгласно чл. 6, ал. 3 от ПМС
64/2016 г. и по предложение
на
министъра
на
здравеопазването
ще
е
увеличен план-приемът на
студенти по специалност от
регулираните
професии
„Медицинска сестра“.

Приема се
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13.

14.

Тракийски университет –
Стара Загора, писма от доц.
Добри Ярков, ректор

Университет по хранителни
технологии – Пловдив,
писма от проф. Пламен
Моллов, ректор

- да се запази заявеният брой от 146 студенти по спец.
„Медицина“ без 20% от местата да бъдат обвързани със
сключване на договор с работодател;
- да се увеличат предложените от МОН места по спец.
„Управление на здравните грижи“ от 31 на 40 броя;
- да се увеличат предложените от МОН места по спец.
„Медицинска сестра“ от 95 на 120 броя;
- да се увеличат предложените от МОН места за обучение на
докторанти в редовна форма от 34 на 41 броя.
Писмото е подкрепено с писмо от заместник-министъра на
здравеопазването Бойко Пенков с изх. № 21-00-239/15.04.2021 г.
3. С писмо изх. № Р-1258/19.05.2021 г. за прехвърляне на 7
докторски програми в акредитирани ПН 7.1. Медицина и 7.3.
Фармация.
4. С писмо изх. № 1259/19.05.2021 г. е приложен коригирания
списък на необходимия брой редовни докторанти по
професионални направления и докторски програми за
Приложение № 3.

Приема се

1. С изх. № 2042/27.04.2021 г. е заявена готовност от страна на
висшето училище да премести едно място за докторантура от
неакредитирано по акредитирано професионално направление.
2. С изх. № 2391/21.05.2021 г. е извършена корекция в
приложение 2 – заявка за броя на приеманите за обучение срещу
заплащане студенти.

Приема се

1. С изх. № 1372/18.05.2021 г. за пренасочване на една редовна
докторантура от неакредитирано към акредитирано
професионално направление 5.12. Хранителни технологии.
2. С изх. № 1395/19.05.2021 г. за потвърждаване на една редовна
докторантура
в ПН 5.2. Електротехника, електроника и
автоматизация след подадени документи в НАОА и предстоящо
откриване на процедура за акредитация.

Приема се

Приема се
Приема се
Приема се

Приема се
Приема се

Приема се

Приема се
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