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Д О К Л А Д 

oт 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, буква „а“ 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 закриване на факултет „Стопанско управление“ в структурата на 

Лесотехническия университет – София. 

 Лесотехническият университет включва в структурата си шест факултета – 

факултет „Горско стопанство“, факултет „Горска промишленост“, факултет „Екология и 

ландшафтна архитектура“, факултет „Ветеринарна медицина“, факултет „Стопанско 

управление“ и Агрономически факултет. 

Относно: проект на постановление на Министерския съвет за закриване на 

факултет „Стопанско управление“ в структурата на Лесотехническия 

университет – София 
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 Факултет „Стопанско управление“ е открит с решение на Академичния съвет на 

висшето училище от 11.10.1995 г. по реда на отменения Закон за академичната автономия. 

Във факултета се обучават студенти по специалностите „Стопанско управление“ от 

професионално направление 3.7. „Администрация и управление“ и „Алтернативен 

туризъм“ от професионално направление 3.9. „Туризъм“. Въз основа на методиката от 

ПМС № 64 от 2016 г. за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за 

обучение студенти и докторанти в държавните висши училища за Лесотехническия 

университет от 2019 г. не е определян държавен прием в двете споменати професионални 

направления, поради което към настоящия момент във факултета се обучават малко 

студенти срещу заплащане. Броят на обучаваните студенти и докторанти във факултет 

„Стопанско управление“ за учебната 2022 – 2023 година е 62-ма, както следва: по 

специалност „Стопанско управление“ за придобиване на образователно-квалификационна 

степен „бакалавър“ се подготвят общо 9 студенти във втори, трети и четвърти курс, за 

придобиване на степен „магистър“ –  трима; по специалност „Алтернативен туризъм“ за 

„бакалавър“ се обучават общо 43 студенти и в четирите курса на обучение, за степен 

„магистър“ – трима. Във факултета се подготвят и четирима докторанти.  

 Структурата на факултет „Стопанско управление“ включва катедрите „Икономика 

и управление на ресурсите и природоползването“, „Мениджмънт и алтернативен туризъм“ 

и „Чужди езици“. Броят на преподавателите във факултета на основен трудов договор е 

общо 20. Този брой не съответства на изискванията на разпоредбата на чл. 26д, ал. 1 от 

Закона за висшето образование. 

 С протокол № 31 от 30.11.2022 г. Академичният съвет на Лесотехническия 

университет е взел решение за закриване на факултета, като студентите, обучавани в него, 

могат да продължат обучението си по специалностите, по които са приети, в други 

факултети на университета. Предложението е студентите по специалност „Стопанско 

управление“ на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и образователно-

квалификационна степен „магистър“ да продължат обучението си във факултет „Горско 

стопанство“; по специалност „Алтернативен туризъм“ на степен „бакалавър“ и по 

„Управление на алтернативния туризъм“ на степен „магистър“ – във факултет „Екология 

и ландшафтна архитектура“. Докторантите от закрития факултет по докторските програми 

„Икономика и управление (Горско стопанство и Горска индустрия)“ и „Организация и 

управление на производството (Горско стопанство и Горска индустрия)“ продължават 

обучението си по реда и условията, при които са приети, във факултет „Горско 

стопанство“ в структурата на Лесотехническия университет – София. 
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 Предложението на висшето училище е закриването на факултета по стопанско 

управление да влезе в сила от 01.07.2023 г. 

 С предложените промени всички структурни звена на Лесотехническия 

университет – София, ще отговарят на изискванията на Закона за висшето образование, 

ще се подобри финансовото състояние на висшето училище и факултетите при запазване 

на академичния състав и обучението в акредитираните професионални направления.  

 За предложения проект на акт не са необходими допълнителни финансови средства 

и не се предвиждат допълнителни финансови разходи, което не води до въздействие върху 

държавния бюджет. 

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. 

Материалите са съгласувани по реда 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. 

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. 

Представеният проект не въвежда норми от правото на Европейския съюз, поради 

което не се налага изготвянето на справка за съответствие с европейското право. 

 

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, буква „а“ 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 закриване на факултет „Стопанско управление“ в 

структурата на Лесотехническия университет – София. 

 

 

ПРОФ. САШО ПЕНОВ 

Министър на образованието и науката 

 


