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Относно:

проект на постановление на Министерския съвет за откриване на
Научноизследователски институт в структурата на Медицинския
университет - Пловдив

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 Научноизследователски институт в структурата на
Медицинския университет – Пловдив.
Предложението за откриване на института е въз основа на решениe на
Академичния съвет на висшето училище от 28.03.2019 г., когато е приет и проект на
Правилник за устройството и дейността на новото звено.
Медицинският университет – Пловдив, включва в структурата си четири
факултета: Медицински факултет, Факултет по дентална медицина, Фармацевтичен

факултет и Факултет по обществено здраве; Медицински колеж и Департамент за
езиково и специализирано обучение.
Научноизследователският

институт

се

създава

с

цел

обединяване

на

изследователската дейност в съществуващите основни звена на висшето училище,
осигуряване на по-високо качество на научните изследвания, създаване на възможност
за иновации, привличане на интелектуален потенциал, развитие на научно
сътрудничество

с

други

организации

в

страната

и

чужбина,

участие

в

научноизследователски мрежи.
Научноизследователският институт е замислен като основно звено на
Медицинския университет – Пловдив, в което ще се провеждат изследвания в областта
на молекулната и регенеративна медицина, транслационната невронаука, съвременните
технологии в денталната медицина (лазери и 3D принтиране), симулационнообучителните технологии в медицината, иновативните диагностични подходи,
химикофармацевтичните иновации в персонализираната медицина, детското развитие и
безопасност на пациента в хирургията.
Предвижда се структурата на института да бъде организирана по изследователски
направления. Във всяко научно направление ще се формират научни групи – екипи от
изследователи, създадени за определен период от време с цел изпълнение на конкретни
научни проекти. Звеното ще се управлява от директор и научен съвет.
Ръководството на висшето училище не предвижда в института да се провежда
обучение на студенти по специалности от акредитирани от висшето училище
професионални направления и специалности.
Предложението на ръководството на Медицинския университет – Пловдив, за
откриване на научноизследователски институт в структурата на висшето училище е в
съответствие с нормативно установените изисквания на Закона за висшето образование.
Откриването на научни институти във

висшите училища съответства и на

мерките, заложени в Стратегията за развитие на висшето образование в България за
периода 2014 – 2020 година и Националната стратегия за развитие на научните
изследвания 2020.
Предложеният проект на постановление 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.
Откриването на института в структурата на висшето училище няма да доведе до
пряко

или

косвено

въздействие

върху

държавния

бюджет.

Дейността

на

Научноизследователския институт ще се финансира със средства от бюджета на висшето

училище, постъпления от международни и национални програми за финансиране на
научни проекти.
С проекта на постановление на Министерския съвет не се въвеждат разпоредби от
европейското право, поради което не се налага изготвяне на справка за съответствие с
европейското законодателство.
Проектът на постановлението е публикуван на основание чл. 26, ал. 2 и 3 от Закона
за нормативните актове 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.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Предвид гореизложеното и на основание 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 на Министерския съвет за откриване на Научноизследователски
институт в структурата на Медицинския университет – Пловдив.
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