РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министър на образованието и науката

Проект!
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……………………. 2015 г.
ДО
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДОКЛАД
от проф. Тодор Танев – министър на образованието и науката
Относно:

проект на решение на Министерския съвет за предложение до
Народното събрание за откриване на Филиал – Шумен в структурата на
Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов” –
Варна

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 откриване на Филиал – Шумен в
структурата на Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов” – Варна.
Предложението е направено на основание искане на ректора на университета и
положително оценен от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА)
проект за откриване на Филиал – Шумен съгласно Протокол № 16 от заседание на
Акредитационния съвет, проведено на 11.09.2014 година.
Проектът предвижда във филиала да се провежда обучение по специалностите от
регулираните професии „Медицинска сестра” и „Акушерка” от професионално

направление

7.5.

„Здравни

грижи”

на

образователно-квалификационна

степен

„бакалавър”. Определеният от НАОА капацитет за всяка от специалностите е по 80
студенти.
Обучението ще се провежда съгласно Наредбата за единните държавни изисквания
за придобиване на висше образование по специалностите „Медицинска сестра” и
„Акушерка” за ОКС „бакалавър”, приета с ПМС № 248 от 22.11.2005 г. и изискванията на
Директива 2005/36 ЕС за признаване на професионалните квалификации.
Към настоящия момент Медицинският университет „Проф. д-р Параскев Иванов
Стоянов” – Варна има програмна акредитация, валидна до 14.06.2017 г., за специалностите
от регулираните професии „Медицинска сестра” и „Акушерка” на ОКС „бакалавър”

редовна форма на обучение и обучава студенти от тези специалности във факултета по
Обществено здравеопазване.
Висшето училище разполага със съответстваща материално-техническа база и
академичен състав. Според обединения доклад на Постоянната комисия по здравеопазване
и спорт към НАОА и Експертната група за оценяване на Проект за откриване на Филиал –
Шумен, е осигурен съгласно изискванията на чл. 26в, ал. 2 от Закона за висшето
образование 10-членен академичен състав на основен трудов договор. За нуждите на
планирания филиал община Шумен е предоставила за срок от 10 години общински имот,
представляващ триетажна сграда на Областния диспансер за пневмофтизиатрични
заболявания. В сградата са оборудвани 2 лекционни зали с възможност за организиране на
телемост, 2 семинарни зали с по 10 места, 3 практически кабинета, компютърна зала с 10
работни места, библиотека с 20 места, спортна зала, както и кабинети за преподавателите
и администрацията. Практическото обучение студентите ще провеждат в лечебни
заведения за болнична и извънболнична помощ на територията на община Шумен.
Основни бази за обучение ще бъдат специализираните отделения на МБАЛ „Шумен“ АД
и Комплексен онкологичен център ЕООД – Шумен, които са акредитирани за обучение на
студенти и разполагат с висококвалифициран персонал и модерно диагностично и лечебно
оборудване.
Предложеният проект на акт няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие
върху държавния бюджет. За осигуряване на обучението по цитираните специалности не
се изискват допълнителни средства. Същите ще бъдат в рамките на утвърдените средства
за висше образование със Закона за държавния бюджет на Република България за
съответната година.
С откриването на Филиал – Шумен в структурата на Медицинския университет
„Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов” – Варна, ще се осигурят нови възможности за
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подготовка на висококвалифицирани специалисти за системата на здравеопазването в
България, както и подкрепа за регионалните приоритети и политики. Университетът има
потенциала да отговори на търсенето на пазара на труда и дългогодишен опит в
подготовката на медицински кадри.
С проекта на Решение на Министерския съвет за предложение до Народното
събрание не се въвеждат разпоредби от европейското право, поради което не се налага
изготвяне на справка за съответствие с европейското законодателство.
Проектът на Решение бе публикуван на основание чл. 85 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 за бележки, възражения и предложения.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Предвид гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 4, т. 2 от Устройствения
правилник

на

Министерския

съвет

и

на

неговата

администрация

предлагам

Министерският съвет да приеме Решение за предложение до Народното събрание за
откриване на Филиал – Шумен в структурата на Медицинския университет „Проф. д-р
Параскев Иванов Стоянов” – Варна.

ПРОФ. ТОДОР ТАНЕВ
Министър на образованието и науката
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