РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министър на образованието и науката
№……….………………….
……………………. 2020 г.
ДО
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДОКЛАД
от Красимир Вълчев – министър на образованието и науката

Относно:

проект на Постановление на Министерския съвет за откриване на
институти в структурата на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“
– Бургас, и на Русенския университет „Ангел Кънчев“

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 институти в структурата на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас,
и на Русенския университет „Ангел Кънчев“.
Предложението за откриване на основните звена е по искане на ректорите на висшите
училища въз основа на решения на Академичните съвети в този смисъл (заседание на АС на
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ от 23.01.2020 г. и заседание на АС на Русенския
университет „Ангел Кънчев“ от 28.01.2020 г.).

Предвижда се в Научноизследователския институт на Университет „Проф. д-р
Асен Златаров“ да се извършват фундаментални и приложни изследвания в приоритетните
за университета и държавата области на науката.
Предмет на дейност на института съгласно изготвения в изпълнение на чл. 26б,
ал. 4 от Закона за висшето образование проект на Правилник за устройството и дейността
на

звеното

са

координирането

на

научноизследователската

дейност

на

изследователските екипи и научните лаборатории на университета; разработване на
проекти от национални и международни научни програми; организиране на конкурси за
участие в проекти, финансирани от специално учреден от висшето училище фонд за
научни изследвания; поощряване на комплексните и интердисциплинарни изследвания;
организиране на научни форуми за разпространение на научните резултати;
установяване на връзки с други изследователски центрове и институти от страната и
чужбина и изграждане на изследователски мрежи; изготвяне на прогнози, стратегии и
програми за развитието на регионалната и националната икономика; изграждане и
поддържане на необходимата за дейността на института инфраструктура и др.
Институтът ще обединява работата на изследователски групи и звена. В неговата
структура се създава и Интерактивен дигитален център. Основна цел на дейността на
центъра е подобряване на екосистемата на допълнителната и виртуална реалност в
рамките на трансфера на знания за България и Балканите. В партньорство с местни
компании от агроиндустрията, автомобилостроенето, въздухоплаването и други сектори
ще се подпомогне инициативата им за цифровизация; ще се създават и популяризират
иновативни програми за обучение в различни професионални области.
Органи за управление на института съгласно проекта на правилник на звеното са
Научен съвет и директор. Научният съвет ще се избира от Академичния съвет на
университета. Той ще определя научната политика на института, като приема
стратегически перспективните направления за неговата работа, взема решения за
постоянните научните звена в състава на института и за сътрудничеството с външни
организации и институции, в т.ч. и участието в национални и международни
изследователски мрежи; приема годишния и финансов отчет на звеното.
Дейността на института ще се финансира от бюджета на висшето училище, от
учредения от университета специален фонд за значими научни изследвания, от участие
в национални и международни проекти и програми и от реализацията на създадени от
него научни резултати.

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, има пет факултета, три колежа
и два департамента. Научноизследователски институт в структурата на висшето
училище досега не е откриван.
Създаването на Научноизследователски институт за технологии и иновации в
структурата

на

Русенския

университет

„Ангел

Кънчев“

ще

обедини

изследователската дейност на останалите основни звена за по-ефективно използване на
материалната и информационната база и експертизата на изследователите за създаване
на нови инструменти, устройства и технологии в областта на техническите науки.
Към настоящия момент научните изследвания в университета се провеждат преди
всичко по катедри и в отделни самостоятелни научни лаборатории. Все по-често се
налага формирането на интердисциплинарни екипи по конкретен научен проблем или
решаването на определена задача. Разпокъсаната научна инфраструктура не позволява
пълноценното използване на наличната апаратура и ограничава възможността за
осигуряване на съвременно оборудване във всяка от тях. В същото време университетът
работи по редица научни проекти и има сключени договори с партньори от страната и
чужбина.
Предвижда се Научноизследователският институт за технологии и иновации да
притежава съвременна научна инфраструктура, обединяваща изследователската дейност
на четирите инженерни факултета на висшето училище с участието и на останалите
факултети в интердисциплинарните изследвания. В звеното ще се създадат и по-добри
условия и за участието на докторанти и студенти в извършваната научноизследователска
дейност.
Структурата на института ще бъде организирана по изследователски направления.
Във всяко направление ще се формират като устойчиви звена многофункционални
лаборатории. За целите на конкретни научи проекти ще се формират временни научни
екипи. Управлението на звеното ще се организира и координира от директор, заместникдиректор и научен секретар. Стратегическото планиране и контролът ще се осъществяват
от Научен и Научно-консултативен съвет. В Научния съвет участват директорът,
неговият заместник и ръководителите на лаборатории. Научно-консултативният съвет
включва водещи изследователи и експерти от основните научни направления.
Научноизследователският институт за технологии и иновации ще осигурява
условия и насърчава провеждането на интердисциплинарни научни изследвания, ще
контролира създаването и управлението на интелектуална собственост и трансфер на
знания, ще подпомага развитието на докторанти и студенти чрез участие в научни
разработки, ще формира изследователски екипи от учени от различни специалности от

областите Технически науки и Природни науки, математика и информатика и др. области
на науката.
Изграждането

на

съвременна

научноизследователска

инфраструктура

на

института и цялостната му дейност ще се финансират от бюджета на университета, от
постъпления от национални и международни програми и проекти, от изпълнение на
консултантски проекти и дарения.
Към настоящия момент Русенският университет „Ангел Кънчев“ включва в
структурата си осем факултета (Аграрно индустриален; Машинно-технологичен;
Транспортен; Електротехника, електроника и автоматика; факултет Природни науки и
образование; факултет Бизнес и мениджмънт; Юридически факултет и факултет
Обществено здраве) и три филиала в Силистра, Разград и Видин. Научноизследователски
институт във висшето училище не е откриван.
Предложенията на ръководствата на двата университета за откриване на
институти като звена за дългосрочна научноизследователска дейност е във връзка с чл.
25, ал. 2 и на основание чл. 9, ал. 3, т. 3 от Закона за висшето образование. Те съответстват
и на мерките от в Стратегията за развитие на висшето образование в България за периода
2014 – 2020 г. 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 институти в структурата на Университет „Проф. д-р Асен
Златаров“ – Бургас, и на Русенския университет „Ангел Кънчев“ няма да доведе до пряко
или косвено въздействие върху държавния бюджет.
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 институти в структурата на
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, и на Русенския университет „Ангел
Кънчев“.

КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ
Министър на образованието
и науката

