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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Министър на образованието и науката 

 

№……….………………….        

……………………. 2022 г.   

 

ДО 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

Д О К Л А Д 

от акад. Николай Денков – министър на образованието и науката 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

На основание на чл. чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет 

и на неговата администрация предлагам на Вашето внимание проект на постановление на 

Министерския съвет за преобразуване на Обединения технически колеж – София, и 

Техническия колеж – Казанлък, в Технически колеж – София, в структурата на Техническия 

университет – София. 

Проектът се внася по искане на ректора на Техническия университет – София, в 

чиято структура са предложените за преобразуване колежи, въз основа на решение на 

академичния съвет на висшето училище в този смисъл (протокол № 2 от 26.02.2020 г.). С 

решение на Акредитационния съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация от 

28.10.2021 г. (протокол № 28) проектът на университета за преобразуване на основните звена 

е получил положителна оценка. 

Относно: преобразуване на Обединения технически колеж – София, и Техническия 

колеж – Казанлък, в Технически колеж – София, в структурата на 

Техническия университет - София 
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Преобразуването се изразява в обединяване на двата колежа с цел 

консолидиране на структурите, намаляване на административната тежест, оптимизиране 

на финансовите разходи, подобряване на качеството на обучението и на условията за 

развитие на академичния състав.  

Обединеният технически колеж е създаден през 1997 г., когато с  Постановление 

№ 16 на Министерския съвет от 27.01. Полувисшият институт по машиностроене и 

електротехника – София, Полувисшият институт по микроелектроника – Ботевград, и 

Полувисшият институт по ядрена енергетика – София, са преобразувани в колеж в 

структурата на Техническия университет – София, с наименование Обединен технически 

колеж – София, за подготовка на студенти по специалности, свързани  с машиностроенето 

и уредостроенето, електротехниката, електрониката, енергетиката, компютърните 

системи и технологии и автоматизацията на производството.  

Към настоящия момент в Обединения технически колеж – София, се обучават общо 

525 студенти по три специалности за придобиване на образователно-квалификационна 

степен „професионален бакалавър по…“ от две професионални направления:  „Приложна 

електронна и компютърна техника“ и „Електроенергетика – производство и 

разпределение“ от направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика и 

„Промишлена топлоенергетика“ от направление 5.4. Енергетика. 

Техническият колеж – Казанлък, в структурата на Техническия университет – 

София, е открит с Постановление № 187 на Министерския съвет от 31.08.2017 г. за 

обучение на студенти по специалности от професионално направление 5.1. Машинно 

инженерство. Сега в него се подготвят 122 студенти за придобиване на степен 

„професионален бакалавър по…“ по специалността „Технология на машиностроенето“ от 

направление 5.1. Машинно инженерство.  

С консолидирането на двата колежа в едно основно звено няма да се променят 

местоположенията, в които понастоящем се провежда обучението на студентите. Базите 

в Казанлък, Ботевград, Козлодуй и София се запазват. Не се променят и 

професионалните направления и специалностите, по които студентите се подготвят за 

придобиване на степен „професионален бакалавър по…“. Обучението ще се обезпечава 

от академичен състав на основен трудов договор в Техническия университет – София, 

обединен в две катедри: „Енергетика и машиностроене“ и „Електроника и 

електроенергетика“. За специализираното практическо обучение са привлечени и 

водещи специалисти от промишлени предприятия. 

Капацитетът на Техническия колеж – София, утвърден от НАОА при оценяването 

на проекта, е за общо 760 обучаеми по специалности от професионални направления, 
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както следва: 5.1. Машинно инженерство – 150 студенти; 5.2. Електротехника, 

електроника и автоматика – 250 студенти и 5.4. Енергетика – 360 студенти. 

Архивът на двата колежа и след обединяването им ще се съхранява, както и досега, 

в Техническия университет – София.  

Предложеният проект на акт не оказва ефект върху целевите стойности на 

показателите за изпълнение, в т.ч. на ключовите индикатори от програмния формат на 

бюджет на Министерството на образованието и науката. 

Предложеният проект на Постановление не води до въздействие върху държавния 

бюджет, поради което прилагаме одобрена финансова обосновка по чл. 35, ал. 1, т. 4, 

буква „б” от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата 

администрация. 

Проектът е съгласуван с министрите в изпълнение разпоредбата на чл. 32, ал. 1 и 

5 и 6 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, 

като получените бележки и предложения са включени в справка за отразяването им. 

Проектът на постановление и докладът към него са публикувани на интернет 

страницата на Министерство на образованието и науката и на Портала за обществени 

консултации на основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове. 

Във връзка с чл. 28, ал. 2, т. 5 от Закона за нормативните актове не се налага 

изготвянето на справка за съответствие с европейското право, тъй като представеният 

проект не въвежда норми от правото на ЕС. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник 

на Министерския съвет и на неговата администрация и чл. 9, ал. 3, т. 3 от Закона за 

висшето образование предлагам на Министерския съвет да приеме предложения проект 

на Постановление за преобразуване на Обединения технически колеж – София, и 

Техническия колеж – Казанлък, в Технически колеж – София, в структурата на 

Техническия университет – София. 

 

 

 

 

 

 

АКАД. НИКОЛАЙ ДЕНКОВ 

Министър на образованието 

и науката 


