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Относно:

проект на постановление на Министерския съвет за откриване на три
института в структурата на Университета за национално и световно
стопанство.

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 три института в структурата на Университета за
национално и световно стопанство (УНСС):
1. Институт по икономика и политики;
2. Институт по творчески индустрии и бизнес;
3. Институт по предприемачество.
Откриването на трите института е въз основа на Решение на Академични съвет
на висшето училище № 4/3 – 5.11.2016 г.
Институтът по икономика и политики ще обединява академичния състав на
Университета за извършване както на дългосрочна научноизследователска дейност,
така и на експертна и консултантска дейност по проекти и програми с регионално,
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национално и международно значение. Основните цели на института ще бъдат
подпомагането и провеждането на научни изследвания и създаването на научни
разработки в областта на теорията и практиката на макроикономическата политика,
както и подпомагането и интегрирането на науката, обучението и корпоративната
практика у нас към европейските и световните достижения и решаването на конкретни
проблеми на практиката. Институтът ще съдейства за повишаване на квалификацията
на практикуващи специалисти в областта на икономиката и за трансфера на знания и
опит в областта на икономическата наука между висшите училища на национално и
международно равнище. В института ще се развиват нови знания и умения, с които да
се повиши потенциалът на съвременното познание в областта на икономиката и
макроикономическото управление. Ще бъдат създадени динамични, проектно-базирани
научноизследователски лаборатории за провеждане на научни изследвания, свързани с
работата на студентски колективи, на докторанти, както и на колективи с участието на
млади научни работници.
За постигането на тези цели Институтът ще извършва научни изследвания с
теоретичен и приложен характер. Ще се изготвят анализи, прогнози, стратегии и
програми за развитието на регионални и национални политики. Институтът ще
разработва национални и международни проекти, ще организира и извършва курсове за
продължаващо обучение, както и ще осъществява консултантска помощ и обмен на
информация с други висши училища и научни организации. Ще се издават научни
трудове и ще се популяризират резултатите от научните изследвания.
Освен посочените дейности, Институтът ще осъществява и други сродни
дейности, които ще допринесат за постигане на неговите цели. Създаването на
Институт по икономика и политики като основно звено в структурата на УНСС ще
допринесе за оптимизиране на научноизследователската дейност в университета.
Институтът по творчески индустрии и бизнес пряко ще осигурява научното
развитие и обслужването на учебния процес в специалностите „Интелектуална
собственост и бизнес“ и „Творчески индустрии и бизнес“ към Бизнес факултета на
УНСС. От 2006 г. проблематиката относно интелектуалната собственост в световен
мащаб разширява обхвата си от предимно иновации в традиционните индустрии към
стремително развитие на т.нар. творчески (креативни) индустрии. Това са индустрии,
базирани изцяло на създаването, използването и бизнеса с интелектуална собственост.
Бизнесът с интелектуална собственост е предпоставката приносът на творческите
индустрии в икономическия живот да бъде измерим с икономически показатели, като
БВП, добавена стойност, заетост, внос-износ на обекти на интелектуална собственост.
Новите бизнес модели, разработени и прилагани от творческите индустрии са
бизнес модели за бизнес с интелектуална собственост. Творческите индустрии
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произвеждат по-голям дял от брутния вътрешен продукт от енергетиката, от добивната
промишленост, от хотели и ресторанти, както и от други индустрии. Икономическият
принос на творческите индустрии в България е сравним с този в страни като Канада и
Хърватска, но е по-нисък от Румъния, Холандия, Великобритания, Австралия и САЩ.
Създаването на Институт по творчески индустрии и бизнес като основно звено в
структурата

на

УНСС

ще

обединява

научен

състав

за

извършване

на

научноизследователска дейност в Бизнес факултета на университета.
Институтът по предприемачество, като основно изследователско звено на
УНСС ще надгради и интегрира действащите научни и академични звена в областта на
предприемачеството.
Едни от основните направления за развитие на УНСС са изследванията и
обучението по предприемачество. Тези направления са насочени към интегриране на
науката и преподаването с практиката не само чрез стартиране на собствен бизнес от
студентите, но и изграждане на нова, предприемачески ориентирана култура сред
останалите студенти. На тези цели е подчинен учебният процес в специалност
„Предприемачество“

(бакалавърска

степен,

създадена

2007

г.)

и

„Фамилно

предприемачество“ (магистърска степен, създадена 2013 г.), както и преподаването на
предприемаческите дисциплини в другите специалности на университета. Резултатите
от научните изследвания ще се използват в подкрепа на политиката на университета,
особено при реализацията на студентите, помощ за бизнес практиката, държавни и
обществени институции, работа в международни мрежи и консорциуми. Чрез
създаването на Института по предприемачество, ръководството и академичната
общност на УНСС възнамеряват да развият и реализират по най - добрия начин тази
съвременна форма за изследвания, преподаване и връзка с практиката, осигурявана от
последните промени в ЗВО.
В посочените институти към настоящия момент ръководството на висшето
училище не предвижда провеждане на обучение по специалности от акредитирани
професионални направления във висшето училище по чл. 26б, ал. 3 от Закона за
висшето образование.
Предложението за откриване на трите института е във връзка с чл. 25, ал. 2 и чл.
26б, ал. 1 от ЗВО, като за целта са осигурени съответна материално-техническа база,
необходимите щатни места за заемане на академични длъжности, както и при
необходимост за заемане на длъжности съобразно чл. 53 ал. 1 от същия закон.
Откриването на институтите в структурата на висшето училище няма да доведе
до пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет.
Разкриването на институтите не засяга по никакъв начин разпоредби на
европейски актове, поради което не се налага изготвяне на справка за съответствие с
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европейското право.
Откриването на научните институти е в съответствие с мерките, заложени в
Стратегията за развитие на висшето образование в България за периода 2014- 2020 и
Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2020.
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 Постановление 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.
Постъпилите бележки и предложения са отразени в таблица за коментарите от
проведеното обществено обсъждане.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Предвид гореизложеното, на основание чл. 9, ал. 3, т. 3 и чл. 10, ал. 2, т. 1 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 три института в структурата на Университета за
национално и световно стопанство.

ПРОФ. НИКОЛАЙ ДЕНКОВ
министър на образованието и науката
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