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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 проф. Сашо Пенов – министър на образованието и науката 

  

 

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 филиал в структурата на Софийския университет 

„Св. Климент Охридски“ в гр. Бургас. 

Предложението е на основание положително оценен от Националната агенция за 

оценяване и акредитация проект (протокол № 21 от заседание на Акредитационния съвет 

от 5.12.2019 г.) и решение на Академичния съвет на висшето училище в този смисъл.  

Мотивите на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ за откриване на филиал 

в Бургас съответстват на мисията и стратегическата цел на висшето училище, определени 

Относно: проект на постановление на Министерския съвет за откриване на  филиал 

в структурата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в гр. 

Бургас 
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от традицията и значението му като водеща институция за образование от класически 

тип, подготвяща професионалисти за различните социални и културни сфери на 

обществения живот. 

Предложението е израз на сериозна обществена потребност на Бургас и региона, 

като целта е да се отговори на необходимостта от кадри за туристическия и културен 

бизнес в съчетание с духовна просвета и мениджмънт в областта на поклонническия 

туризъм. Подготовката на кадри с висше образование по специалности от 

професионалните направления на филиала ще осигури редица предимства на града и 

региона. Бургас е един от най-динамично развиващите се български градове с добро 

качество на живот и през последните години статистически заема едно от първите места 

в страната по прираст на младите хора. Тъй като филиал на най-значимия ни университет 

ще допринесе за културното развитие целия регион, общинското ръководство и 

кметството на Бургас решително застават зад идеята за създаването му и осигуряват 

съответната материално-техническа база в необходимия капацитет за нуждите на 

обучението. 

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ е най-голямото висше 

училище у нас и включва в структурата си 16 факултета, три департамента, три 

научноизследователски института и редица обслужващи звена, лаборатории, 

образователни и научни центрове. В него работят около 1700 преподаватели, от които 

над 900 са хабилитирани лица. Подготовката на студентите на университета е по общо 

110 специалности от 29 професионални направления. Оценката от институционалната 

акредитация на висшето училище е 9,61 при скала до 10,00, със срок до 20.09.2024 г. 

Професионалните направления 2.4. Религия и теология и 8.3. Музикално и 

танцово изкуство, по които ще се обучават студентите във филиала, имат валидна 

програмна акредитация съгласно разпоредбата на § 61 от Преходните и заключителни 

разпоредби на Закона за висшето образование (изм. и доп., ДВ, бр. 56 от 2022 г.). 

Подготовката, съгласно проекта за откриване на звеното, ще се осъществява по две 

специалности от професионално направление Религия и теология: „Църковен 

мениджмънт“ и „Християнско поклонничество“ за придобиване на образователно-

квалификационна степен „магистър“ в задочна форма, и по три специалности от 

професионално направление Музикално и танцово изкуство: „Музикални медийни 

технологии и тонрежисура“ за придобиване на степен „бакалавър“ по чл. 42, ал. 1, т. 1, 
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буква „б“ в редовна форма и „Аудио-визуален дизайн“ и „Филмова и сценична музика“ 

за придобиване на степен „магистър“ в редовна форма. 

Предвидено е учебният процес да се обезпечава от 20 преподаватели на основен 

трудов договор в университета, като съгласно проекта ще бъдат назначени и още 10. 

Впоследствие, в зависимост от потребностите, ще бъдат обявени конкурси за повече 

преподаватели. Филиалът ща се управлява от директор и заместник-директор.   

За нуждите на филиала Община Бургас предоставя кабинети и зали в 

новопостроена сграда на конгресния център в града. Допълнително за целите на 

обучението в професионално направление Религия и теология е осигурена социално-

битова среда в Енорийските културно-просветни центрове при храмовете „Св. Иван 

Рилски“ и „ Св. Атанасий“. За обучението в професионално направление Музикално и 

танцово изкуство са определени студия в реновирания Културен център на гр. Бургас. 

Осигурени са и общежития за студентите в сгради, предоставени на Университет 

„Асен Златаров“ – Бургас. 

Определеният от Националната агенция за оценяване и акредитация капацитет на 

филиала е в рамките на утвърдения капацитет на професионалните направления на 

висшето училище: общо 40 студенти по специалностите от направление Музикално и 

танцово изкуство в редовна и задочна форма на обучение и 50 студенти по 

специалностите в направление Религия и теология в задочна форма. 

  За предложения проект на акт не са необходими допълнителни средства и не се 

предвиждат допълнителни разходи. 

  Проектът 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, поради което прилагаме 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, 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. 

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

постановление и докладът към него са публикувани на интернет страницата на 

Министерство на образованието и науката и на Портала за обществени консултации. 
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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 Европейския съюз. 

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 филиал в структурата на Софийския 

университет „Св. Климент Охридски“ в гр. Бургас. 

 

 

 

 

ПРОФ. САШО ПЕНОВ 

Министър на образованието 

и науката 

 

 

 


