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ДОКЛАД
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Относно:

проект на постановление на Министерския съвет за откриване на
Научноизследователски институт в структурата 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. 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 за
откриване на Научноизследователски институт в структурата на Медицинския
университет - Плевен.
Създаването на основното звено е по предложение на ръководството на висшето
училище. На заседание от 25.04.2016 г. Академичният съвет на университета е взел
решение за откриване на звеното (протокол № 30) и е приел проект на Правилник за
устройството и дейността на института.

Медицинският университет – Плевен, включва в структурата си четири
факултета: „Медицина“, „Обществено здраве“, „Здравни грижи“ и Факултет по
фармация; Медицински колеж и Департамент за езиково и специализирано обучение.
Научноизследователският институт ще обедини изследванията във висшето
училище, извършвани досега в Центъра за научноизследователска дейност, в
Университетския експериментален център по ендоскопска хирургия, създаден през
2007 г. и оборудван с високотехнологична апаратура за минимално инвазивна и
роботизирана хирургия, в Университетската лаборатория за научни изследвания,
Фармако-физиологичната лаборатория и петте самостоятелни научни лаборатории към
основните структурни звена на университета.
Предвижда се структурата на института да включва научните сектори
„Медицина“, „Фармация“, „Обществено здраве“, „Здравни грижи“ и „Диагностични и
социални дейности“, секторите „Докторанти“ и „Студентско научно творчество“,
Библиотека, Издателски център и научно списание на Медицинския университет –
Плевен.
Институтът е замислен като научно звено, в което ще се концентрират
съвременна апаратура и оборудване, финансови средства и научен потенциал. Ще
бъдат оформени интердисциплинарни изследователски групи от изследователи на
университета и други научни организации в следните сфери: роботизирана и
минимално инвазивна хирургия, телемедицина и 3D медицина, онкогенетика и
молекулярна

патология,

невромоторика,

сърдечно-съдови

и

мозъчно-съдови

заболявания, генетика на социално значими мултифакторни заболявания, редки
болести и репродуктивна патология, свободно-радикални процеси и оксидативен
стрес.Това ще даде възможност за провеждане на мултидисциплинарни изследвания и
развойна дейност, насочени към развитието на медицината, подобряването на
човешкото здраве и качеството на живот.
Изграждането

и

осъвременяването

на

научната

инфраструктура

на

Научноизследователския институт и неговата цялостна дейност ще се финансират със
средства от бюджета на Медицинския университет – Плевен, от собствени приходи, от
Специалния фонд за провеждане на иновативни изследвания в университета, от Фонда
за подпомагане на изследователската дейност на докторанти, постъпления от
национални и международни програми за финансиране на научни проекти и
спонсорство.
В новото основно звено съгласно решение на Академичния съвет на висшето
училище ще работят осем души на основен трудов договор – двама професори, петима
доценти и един главен асистент.

Създаването на Научноизследователски институт като основно структурно звено
на Медицинския университет – Плевен, е в съответствие с мерките, заложени в
Стратегията за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014
– 2020 г. и Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2020.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Предвид гореизложеното, на основание чл. 9, ал. 3, т. 3 от Закона за висшето
образование, във връзка с чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския
съвет и на неговата администрация, предлагам Министерският съвет да приеме
постановление за откриване на Научноизследователски институт в структурата на
Медицинския университет - Плевен.
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