РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министър на образованието и науката
№……….………………….
……………………. 2016 г.
ДО
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДОКЛАД
от Тодор Танев – министър на образованието и науката
Относно:

проект на Решение на Министерския съвет за предложение до
Народното събрание за откриване на Факултет по фармация като
основно структурно звено на Медицинския университет - Плевен

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 Факултет по фармация
като основно структурно звено на Медицинския университет – Плевен.
Предложението е направено от ръководството на висшето училище въз основа на
положителна оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) на
Проект за откриване на Факултет по фармация в структурата на МУ – Плевен, съгласно
Протокол № 10 от 02.04.2015 г. на Акредитационния съвет, за което председателят на
агенцията е уведомил МОН със свое писмо № 545 от 08.05.2015 година. Университетът
има положителна оценка и на Проекта за откриване на специалност от регулираните
професии.
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Проектът предвижда във факултета да се провежда обучение по специалността от
регулираните професии „Фармация” от област на висше образование 7. „Здравеопазване
и

спорт” и професионално направление 7.3.

„Фармация”,

на образователно-

квалификационна степен „магистър”. Определеният от НАОА капацитет към Факултета
по фармация е 300 студенти (по 60 студенти на година). За първите три учебни години
висшето училище предвижда да бъдат приети до 90 студента (до 30 студента на година).
Обучението ще се провежда съгласно Наредбата за единните държавни
изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Фармация“ за
образователно-квалификационна степен „магистър“, приета с ПМС № 61 от 5.04.2005 г.,
обн., ДВ, бр. 32 от 12.04.2005 г., и изискванията на Директива 2013/55/ЕО за изменение
на Директива 2005/36/ЕС за признаване на професионалните квалификации.
Според Доклада на Постоянната комисия по здравеопазване и спорт към НАОА за
резултатите от извършеното оценяване на Проект за откриване на Факултет по фармация
като основно структурно звено в МУ – Плевен, целите и

основните мотиви за

създаването на Факултет по фармация към МУ – Плевен са ясно формулирани и са в
съответствие с националните и регионалните стратегически задачи за развитието на
здравеопазването и фармацевтичните грижи. Формулирани са обществено значими цели
и мотиви за необходимостта от създаване на Факултет по фармация, обосновани от
установен дефицит на кадри по специалността „Фармация“ на ОКС „магистър“ в
областите от Северозападна и Централна Северна България, като са аргументирани и
инвестиционни намерения от фармацевтичната промишленост.
Изградена е нова материално-техническа база. Средствата за нея са осигурени
чрез инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите” (ПМС 4/2014
год.) и са в размер на 3.8 млн. лв. за изграждане на нова сграда на Факултета по
фармация с разгърната застроена площ от 3671 кв. м. Експертната група е констатирала,
че учебните лаборатории по неорганична химия, органична химия и аналитична химия
не са приведени в пълна готовност за провеждане на практическите упражнения. Липсва
лаборатория по физикохимия.
Според

същия

Доклад

е

осигурен

достатъчен

брой

хабилитирани

и

нехабилитирани преподаватели с необходимата квалификация и професионална
подготовка, които могат да участват в обучението на студенти по специалност
„Фармация“ на ОКС „магистър“.
За реализиране на учебния процес в новоизграденото основно звено - Факултет
по фармация към Медицински университет –Плевен са предвидени пет катедри:
1.

Катедра „Химия и биохимия, физика и биофизика”;

2.

Катедра „Микробиология и медицинска генетика”;
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3.

Катедра „Фармакология и токсикология”;

4.

Катедра „Фармацевтична химия и фармакогнозия”.

5.

Катедра „Технология и социална фармация”.

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 на Министерския съвет за предложение до Народното
събрание е съгласуван по реда на чл. 32, ал. 1 и ал. 5 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и неговата администрация.
Проектът на Решение е публикуван на основание чл. 26, ал. 2 от Закона за
нормативните актове на интернет страницата на Министерството на образованието и
науката и на Портала за обществени консултации на Министерския съвет за бележки.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Предвид гореизложеното, на основание чл. 9, ал. 3, т. 2 от Закона за висшето
образование, във връзка с 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 Факултет по фармация като
основно структурно звено на Медицинския университет - Плевен.

ПРОФ. ТОДОР ТАНЕВ
Министър на образованието и науката
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