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МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДОКЛАД
От проф. Николай Денков – министър на образованието и науката

Относно:

проект на постановление на Министерския съвет за откриване на
Филиал в структурата на Русенския университет „Ангел Кънчев“ в гр.
Видин

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 Филиал в структурата на Русенския университет
„Ангел Кънчев“ в гр. Видин.
Предложението е на основание положително оценен от Националната агенция за
оценяване и акредитация проект за откриване на филиала (протокол № 27 от заседание
на Акредитационния съвет от 8.12.2016 г.) и решение на Академичния съвет на
висшето училище в този смисъл.

Мотивите на Русенския университет за откриване на филиал във Видин
съответстват на мисията и стратегическата цел на висшето училище, определени от
традицията и значението му за Дунавския регион: да способства за изграждането на
висококвалифицирани специалисти за устойчивото развитие на региона и страната.
Отчита се и фактът, че Видин и регионът са със застаряващо население и липса на
специалисти за развиващата се индустрия, енергетика, транспортна инфраструктура и
аграрен сектор.
Проектът за откриване на филиала предвижда в него да се обучават студенти по
специалности от професионални направления „Педагогика на обучението по…“,
„Информатика и компютърни науки“, „Машинно инженерство“, „Електротехника,
електроника и автоматика“, „Комуникационна и компютърна техника“, „Транспорт,
корабоплаване и авиация“ и „Общо инженерство“ за придобиване на образователноквалификационните степени „бакалавър“ по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „б“ и „магистър“ в
редовна и задочна форма. Русенският университет „Ангел Кънчев“ има валидна
програмна акредитация за посочените направления.
Съгласно разпоредбата на чл. 26в, ал. 2 филиалът ще разполага с не по-малко от
10-членен академичен състав на основен трудов договор, като хабилитирани лица от
висшето училище ще четат за всяка специалност не по-малко от 70 на сто от
лекционните курсове. Ръководството на университета има готовност да обезпечи
учебния процес със собствени преподаватели, не предвижда участие на хабилитирани
лица на втори основен трудов договор. За нуждите на филиала са планирани и
конкурси за хабилитирани преподаватели и асистенти.
Община Видин предоставя безвъзмездно на Русенския университет „Ангел
Кънчев“ необходимата материална база: имот публична държавна собственост и шест
недвижими имота държавна собственост. Филиалът ще разполага с лекционни и
семинарни зали, компютърни зали със свободен достъп, библиотека, физкултурен
салон, спортна площадка и административни помещения. Поетапно ще се изграждат
специализирани учебни и научноизследователски лаборатории за нуждите на учебния
процес и научната дейност.
Определените органи за управление на филиала са директор, заместникдиректор, ръководител на учебен сектор, ръководител и заместник-ръководител на
катедра. Предвидени са и длъжностите ECTS координатор и инспектор.
Предложеният от Националната агенция за оценяване и акредитация капацитет
на Филиала във Видин е 600 студенти в рамките на утвърдения образователен

капацитет от институционалната акредитация на Русенския университет „Ангел
Кънчев“. Съобразеният брой на обучаваните с общия капацитет на висшето училище
ще способства за това, откриването на филиала да не доведе до пряко или косвено
въздействие върху държавния бюджет.
Предложеният проект на решение на Министерския съвет е съгласуван с
министрите в изпълнение разпоредбата на чл. 32, ал. 1 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Предвид гореизложеното и на основание чл. 10, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 9, ал.
3, т. 3 от Закона за висшето образование и чл. 8, ал. 4, т. 2 от Устройствения правилник
на Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам Министерският съвет
да приеме проекта на постановление за откриване на Филиал в структурата на
Русенския университет „Ангел Кънчев“ в гр. Видин.
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