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МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
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ДОКЛАД
От Красимир Вълчев – министър на образованието и науката

Относно:

проект на Решение на Министерския съвет за предложение до
Народното събрание за преименуване на Висшето училище по агробизнес
и развитие на регионите

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. 2 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 Решение на Министерския
съвет за предложение до Народното събрание за преименуване на Висшето училище по
агробизнес и развитие на регионите със седалище Пловдив и с предмет на дейност
подготовка на специалисти с висше образование на образователно-квалификационните
степени „бакалавър“ и „магистър“ по специалности от професионалните направления
„Администрация и управление“ и „Икономика“ в Академия за бизнес и мениджмънт със

седалище Пловдив и с предмет на дейност подготовка на специалисти с висше
образование по специалности от професионалните направления „Администрация и
управление“ и „Икономика“.
За промяната в наименованието е взето решение на Академичния съвет на
висшето училище на заседание от 07.09.2020 г. (протокол № 103/07.09.2020 г.). Основен
мотив за решението е фактът, че обучението на студентите и научните резултати на
академичния състав през последните години е със силен акцент върху икономиката и
управлението, като постепенно се е променил и профилът на висшето училище. Думата
„агробизнес“ в наименованието до голяма степен създава впечатление, че училището
подготвя кадри единствено за агробизнеса и селските райони, докато подготовката на
студентите понастоящем е насочена към създаването на кадри за икономиката, бизнес
администрацията, управлението на общините, развитието на регионите. Наименованието
на училището освен това често насочва разбирането в чужбина като към средно училище,
което оказва негативно влияние върху чуждестранните партньори и кандидат-студентите
от чужбина.
С наименованието Академия за бизнес и мениджмънт се постига по-точна
идентификация на висшето училище и същевременно се запазва неговата определеност
като

специализирана

образователна

институция,

подготвяща

специалисти

в

професионалните направления „Администрация и управление“ и „Икономика“.
Частното Висше училище по агробизнес и развитие на регионите е създадено като
Земеделски колеж в структурата на Висшия селскостопански институт – Пловдив, през
1992 г. С Решение на Народното събрание през 2000 г. (обн., ДВ, бр. 95 от 21.11.2000 г.)
частният Земеделски колеж – Пловдив, в структурата на Висшия селскостопански
институт – Пловдив, е преобразуван в самостоятелен частен колеж с название
„Земеделски колеж“ и седалище Пловдив. Отново с Решение на Народното събрание от
06.07.2011 г. (обн., ДВ, бр. 54 от 15.07.2011 г.) самостоятелният частен Земеделски колеж
е преобразуван във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите с предмет на
дейност подготовка на специалисти с висше образование на образователноквалификационните

степени

„бакалавър“

и

„магистър“

по

специалности

от

професионалните направления „Администрация и управление“ и „Икономика“.
Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите има институционална
акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация с оценка 9,03, валидна
до 01.06.2023 г. Акредитираните професионални направления на висшето училище са
3.7. „Администрация и управление“ и 3.8. „Икономика“ с оценки съответно 7,79 и 8,09,
валидни до 23.07.2024 г. и до 30.10.2024 г.

Понастоящем Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите предлага
обучение на студенти по четири специалности за придобиване на образователноквалификационна

степен

„бакалавър“

в

професионално

направление

3.7.

„Администрация и управление“: Стопанско управление, Управление на агробизнеса,
Управление на човешките ресурси и Управление на информационните системи и по 12
специалности за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“; по
пет

специалности

за

придобиване

на

образователно-квалификационна

степен

„бакалавър“ в професионално направление 3.8. „Икономика“: Аграрна икономика,
Финанси, Счетоводство, Икономика на туризма и Бизнес и предприемачество и по общо
19 специалности за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“.
Подготвя и докторанти по две акредитирани от Националната агенция за оценяване и
акредитация докторски програми.
Преименуването на висшето училище не засяга неговия статут, структура и
начин на управление. От предмета на дейност съгласно акта за преобразуването му във
висше училище отпадат образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и
„магистър“, тъй като съгласно чл. 79а, ал. 3 от Закона за висшето образование при
получена оценка от програмната акредитация от 8,00 до 10,00 висшите училища имат
право да обучават и за придобиване на образователната и научна степен „доктор“.
Проектът за преименуване на частното висше училище няма отношение към
държавния бюджет.
Предложеният проект на Решение на Министерския съвет е съгласуван 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

е публикуван

на основание

чл.

66 и

чл.

69,

ал.

2 от

Административнопроцесуалния кодекс 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 Решение 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. 9, ал. 3, т. 2 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 Решение
на Министерския съвет за предложение до Народното събрание за преименуване на
Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите със седалище Пловдив и с
предмет на дейност подготовка на специалисти с висше образование на образователноквалификационните

степени

„бакалавър“

и

„магистър“

по

специалности

от

професионалните направления „Администрация и управление“ и „Икономика“ в
Академия за бизнес и мениджмънт със седалище Пловдив и с предмет на дейност
подготовка на специалисти с висше образование по специалности от професионалните
направления „Администрация и управление“ и „Икономика“.
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