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Относно:

проект на постановление на Министерския съвет за откриване на
Технически

колеж

-

Казанлък,

в

структурата

на

Техническия

университет – София
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 откриване на Технически колеж – Казанлък, в структурата на
Техническия университет – София.
Предложението е на основание положително оценен от Националната агенция за
оценяване и акредитация проект (протокол № 14 от заседание на Акредитационния
съвет от 25.05.2017 г.) и решение на Академичния съвет на висшето училище в този
смисъл.

Мотивите на Техническия университет – София, за откриване на колеж в
Казанлък съответстват на мисията и стратегическата цел на висшето училище,
определени от традицията и значението му като водеща институция, подготвяща
квалифицирани специалисти с техническо висше образование. В колежа ще се обучават
кадри за нуждите на редица предприятия в региона в областта на металообработването,
производството на елементи за хидравлични съоръжения, както и за индустрията,
свързана с военнопромишленото производство. Наличието на структура на висше
училище в региона ще допринесе и за постигането на определени цели за развитието на
висшето образование, залегнали в Стратегията за развитие на висшето образование в
Република България за периода 2014 – 2020 г.: подобряване на достъпа и увеличаване
дела на завършилите висше образование, създаване на устойчива връзка между
висшите училища и пазара на труда за постигане на съответствие между търсене и
предлагане на специалисти с висше образование.
Техническият университет – София, включва в структурата си 11 факултета, два
департамента, Филиал в гр. Пловдив с два факултета, факултет в гр. Сливен и два
колежа – Обединен технически колеж и Колеж – Сливен.
Според проекта за откриване на новото основно звено в него ще се обучават
студенти по специалността „Технология на машиностроенето“ от професионално
направление 5.1. Машинно инженерство за придобиване на висше образование на
степен „професионален бакалавър по…“ и професионална квалификация „Механик“.
Учебният процес ще се организира в една катедра и ще се обезпечава от
преподаватели от други основни звена на университета, като хабилитирани лица ще
четат не по-малко от 50 на сто от лекционните курсове за специалността.
За нуждите на колежа Община Казанлък предоставя етаж от сградата на
Професионалната гимназия по строителство със застроена площ от 962 кв. м с 5 учебни
кабинета и още 6 стаи, самостоятелен вход и санитарен възел, отоплителна инсталация.
В двора, който предлага възможност и за спорт на открито, има самостоятелна
едноетажна сграда, оборудвана за учебна практика.
Откриването на Технически колеж – Казанлък, в структурата на Техническия
университет – София, се подкрепя от общинското ръководство на Община Казанлък и
местния бизнес. Колежанското образование би надградило полученото в града
образование в Професионална гимназия „Иван Хаджиенов“, подготвяща машинни
техници за машини и системи с цифрово програмно управление.

Определеният от Агенцията капацитет на Техническия колеж – Казанлък, е 230
студенти в рамките на утвърдения капацитет на професионалното направление.
Съобразеният брой на обучаваните с общия капацитет на висшето училище ще
способства за това, откриването на колежа да не доведе до пряко или косвено
въздействие върху държавния бюджет.
Предложеният проект на 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 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 Технически колеж – Казанлък, в
структурата на Техническия университет - София.
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