СПРАВКА
ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ НА ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ БРОЯ НА ПРИЕМАНИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ВЪВ
ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА И НАУЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019 - 2020 ГОДИНА
№

1.

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

Медицински университет
– Варна – писмо до МОН
изх. № 001-61/22.03.2019
г. от проф. Светослав
Георгиев, заместник
ректор

Бележки и предложения

1. Да бъдат добавени още 4 места за обучение на докторанти,
субсидирани от държавата за учебната 2019-2020 г.:
- Докторска програма по специалност „Ортопедия и
травматология“ – 1 редовна и 1 задочна бройка;
- Докторска програма по „Урология“ – 2 редовни бройки.
Тези места ще позволят привличането на млади хора към
научна дейност и кариера от една страна и ще допринесат за
развитието на университета, медицинската наука и практика
от друга.
2. В отговор на писмо на Министъра на здравеопазването за
увеличаване на броя на местата за регулираната специалност
„Медицинска сестра“ от125 на 165 МУ Варна предлага да се
увеличат местата за субсидирано обучение от 125 на 135.

2.

Тракийски университет –
Стара Загора – писмо до
МОН изх. № 1854/
27.03.2019 г. от проф.
Иван Въшин, ректор

Приети/
неприети

Мотиви

Приема се

Приема се

1. В Приложение 2.17 (обучение срещу заплащане) да бъде
допълнено и професионално направление 3.8 „Икономика“ за
ОКС бакалавър, редовна форма на обучение – 30 броя и
задочна форма на обучение – 70 броя, общо 100 броя.

Приема се

2. По отношение на Приложение 5.26 – съгласно решение на
Академичния съвет (Протокол № 26 от 28.11.2018 г.) са
променени наименованията на специалности „Аграрна
икономика“ и „Регионална икономика“, съответно на
„Аграрна икономика и търговия“ и „Регионална икономика и
търговия“. Предложение – промяната да бъде отразена в
цитираното Приложение № 5.16.

Приема се

В професионалното направление има
720 места свободен капацитет, в т.ч.
655 за ОКС „Бакалавър“ и 65 за ОКС
„Магистър“.
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3.

Софийски университет
„Св. Климент Охридски“
– писмо до МОН изх. №
04-07-42/02.04.2019 г. от
проф. Анастас Герджиков
– ректор

3. В отговор на писмо на Министерство на здравеопазването
за увеличаване на броя на местата за регулираната
специалност „Медицинска сестра“ от 89 на 140 ТрУ предлага
следните промени:
- В Приложение 1.29. местата за медицинска сестра да се
увеличат от 86 на 105;
- В Приложение 2.17. общият брой места за платено обучение
да се увеличи от 60 на 156, както следва:
< Да се добави проф.направление 3.8. Икономика, ОКС
„Бакалавър“ – редовно – 30 места, задочно – 70 места;
< В проф.направление 7.4. Обществено здраве, специалност
„Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ да се намалят
местата за ОКС „Бакалавър“, редовна форма, от 10 на 8;
< В проф. направление 7.5. Здравни грижи, специалност
„Гериатрични грижи“ да се намали броя на местата за ОКС
„Професионален бакалавър“, редовно обучение, от 10 на 8.

Приема се

1. Молба за преразпределение, при спазване на условията на
ПМС № 64/2016 г., на предвидените в Приложение № 1.24 20
места по професионално направление 5.3 „Комуникационна и
компютърна техника“ – ОКС „Бакалавър“, редовна форма на
обучение, както следва:
- За ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение – 18 места;
- За ОКС „Магистър след придобита ОКС „Бакалавър“ –
редовно обучение – 2 места
Приложена докладна записка от декана на Физическия
факултет

Приема се

2. В отговор на писмо на Министерство на здравеопазването
за увеличаване на броя на местата за регулираната
специалност „Медицинска сестра“ от 25 на 30 висшето
училище предлага броят на местата да се запази на 25.

Приема се

Исканата промяна е в рамките на
свободния капацитет.
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4.

Национална музикална
академия „Проф. Панчо
Владигеров“ – София –
писмо изх. № Рд-08174/28.03.2019 г. от проф.
Димитър Цанев – ректор

На основание чл. 9, ал. 3, буква „б“ от Закона за висшето
образование да бъдат определени за НМА „Проф. Панчо
Владигеров“ – София 5 места за ОКС „Бакалавър“ и 15 места
за ОКС „Магистър след придобита ОКС „Бакалавър“, за
платено обучение, в професионално направление 1.3.
Педагогика на обучението по…

Приема се

5.

Аграрен университет –
Пловдив – писмо от проф.
Христина Янчева, ректор

Молба за увеличаване с 1 на местата за докторанти – редовно
обучение, субсидирано от държавата, в професионално
направление 6.2.Растителна защита.

Приема се

6.

Национален военен
университет „Васил
Левски“ – Велико
Търново – писмо изх. №
1636 от 02.04.2019 г. от
полк. Евгени Пенчев –
зам.-началник

Предложение за промяна в съотношението редовна – задочна
форма на местата за прием по професионално направление
5.3. Комуникационна и компютърна техника (без промяна в
общия им брой):
- сега – 24 редовно и 7 задочно;
- да стане – 13 редовно и 18 задочно.

Приема се

7.

Медицински университет
– Плевен – писмо изх. №
I-01-461 от 08.04.2019 г.
от проф. Славчо Томов,
ректор

В отговор на писмо на Министъра на здравеопазването за
увеличаване на броя на местата за регулираната специалност
„Медицинска сестра“ от 53 на 80 МУ Плевен предлага да се
увеличи броя на местата за субсидирано обучение от 53 на 75.

Приема се

8.

Медицински университет
– Пловдив

В отговор на писмо на Министъра на здравеопазването за
увеличаване на броя на местата за регулираната специалност
„Медицинска сестра“ от 90 на 115 МУ Пловдив предлага:
- Да се увеличи броя на местата за субсидирано
обучение от 90 на 100;
- Да се намали броя на местата за обучение срещу
заплащане от 17 на 7, като местата за специалност
„Помощник фармацевт“ се намалят от 10 на 7, а 7-те
места за специалността „Рехабилитатор“ отпаднат.

Приема се

9.

Медицински университет
– София

В отговор на писмо на Министъра на здравеопазването за
увеличаване на броя на местата за регулираната специалност
„Медицинска сестра“ от 155 на 280 МУ София предлага да се
увеличат местата за субсидирано обучение от 155 на 180.

Приема се

В професионалното направление има
114 места свободен капацитет, в т.ч.
55 за ОКС „Бакалавър“ и 59 за ОКС
„Магистър“.
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10.

Русенски университет
„Ангел Кънчев“

11.

Университет „Проф. д-р
Асен Златаров“ – Бургас –
писма изх. № 1638 от
09.04.2019 г. и изх. №
1747 от 18.04.2019 г. на
проф. Магдалена
Миткова, ректор

В отговор на писмо на Министъра на здравеопазването за
увеличаване на броя на местата за регулираната специалност
„Медицинска сестра“ от 45 на 50 РУ предлага следните
промени:
- увеличава приема субсидирано обучение за спец.
Медицинска сестра от 45 на 50 броя;
- намалява приема срещу заплащане за спец. Медицинска
сестра от 7 на 2 броя;
- увеличава приема срещу заплащане за ПН 3.7
Администрация и управление - дистанционна форма, от 45 на
50 броя.

Приема се

1. В отговор на писмо на Министъра на здравеопазването
за увеличаване на броя на местата за регулираната
специалност „Медицинска сестра“ от 15 на 20 висшето
училище приема да обучи 20 студенти.
2. Във връзка с проекта за откриване на Медицински
факултет и с разглеждания от НАОА проект за
откриване на ПН 7.1 Медицина, висшето училище
предлага за утвърждаване 40 места за обучение по
специалността от регулираните професии „Медицина“.
3. Във връзка с увеличаване на субсидирания прием на
студенти да бъде намален броя на местата за обучение
срещу заплащане с 45 броя.

Приема се

Приема се

Приема се

12.

Пехливанов – Портал за
обществени консултации,
25.03.2019 г.

Защо не е позволен прием в задочно обучение по право?
Новата Наредба за единни държавни изисквания, която
изключва задочно обучение, влиза в сила от началото на
учебната 2019-2020 г., т.е. от есента на 2019 г. Към момента
на приема на студентите ще действа сегашната Наредба,
която го позволява. Защо МОН и МС не позволяват задочен
прием към този момент?

Не се
приема

13.

Общини: Разлог, Кресна,
Сапарева баня, Симитли,
Сатовча, Разлог, Петрич и

На основание чл. 6, ал. 4 от ПМС 64/2016 г. отправят молба за
увеличаване на броя на приеманите студенти за обучение,
субсидирано от държавата, по професионално направление

Не се
приема

Новата Наредба за единните държавни
изисквания за придобиване на висше
образование по специалността
„Право“ и професионална
квалификация „юрист“, която
изключва задочно обучение, влиза в
сила от началото на учебната 20192020 г., а именно тогава приетите по
обсъжданото РМС студенти ще
започнат обучението си.
Разпоредбата на чл. 6, ал. 4 от ПМС
64/2016 г. е неприложима, тъй като
посочените общини не се намират в
4

Сандански – писма от
кметовете

3.9.Туризъм в Югозападния университет „Неофит Рилски“.
Мотиви – сериозен недостиг от висококвалифицирани
специалисти с висше образование в тези общини, за които
туризмът е основен сектор в икономиката.

административни области, за които
добавената стойност по факторни
разходи от сектор "Туризъм" е
средно над 4 на сто за последните
три
години
по
данни
на
Националния
статистически
институт.
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