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от Красимир Вълчев – министър на образованието и науката

Относно:

проект на Постановление на Министерския съвет за откриване на

РО

институти в структурата на Софийския университет „Св. Климент
Охридски“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

П

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 Софийския университет
„Св. Климент Охридски“.
Предложението за откриване на два института - Югоизточноевропейски институт
по право, икономика и интелектуална собственост и Институт „Големи данни в полза на
интелигентно общество“, е въз основа на Решения на Академичния съвет на висшето
училище (протоколи № 13/11.07.2018 г. и № 15/26.09.2018 г.) и мотивирани писма на
ректора на висшето училище за необходимостта от създаването им.

В Югоизточноевропейския институт по право, икономика и интелектуална
собственост ще се извършва дългосрочна научноизследователска дейност чрез
обединяване усилията на преподаватели от различни научни специалности и факултети
на Софийския университет за развитието на науката в областта на правото, икономиката
и интелектуалната собственост. Създаването на основното звено ще позволи
провеждането на научноизследователска дейност с национално и международно
значение по проекти и програми. Ще се насърчи изготвянето на съвместни
изследователски проекти с чуждестранни партньори, ще се повишат обемът и качеството
на научните разработки, включително чрез създаване на нови научни знания и научноприложими продукти.
В института не се предвижда обучение на студенти по специалности от
акредитирани професионални направления във висшето училище. В изпълнение на чл.
26б, ал. 4 от Закона за висшето образование Академичният съвет на университета е приел
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проект на Правилник за устройството и дейността на Югоизточноевропейския институт
по право, икономика и интелектуална собственост.

Предложението за откриването на основното звено е във връзка с чл. 25, ал. 2 и
чл. 26б, ал. 1 от Закона за висшето образование, като се предвижда институтът да
обединява академичен състав от Юридическия факултет, Стопанския факултет и други
звена на висшето училище за дългосрочна научноизследователска дейност.
Институтът „Големи данни в полза на интелигентно общество“ се създава с
цел развиване на интердисциплинарна научноизследователска и иновационна дейност в
областта на големи данни и изкуствен интелект съвместно с правителствени
организации, индустрията и предприемачи. Звеното ще способства за създаване на
цялостна научноизследователска среда и стимулиращи възможности за осъществяване
на научна дейност и предоставяне на услуги, отговарящи на потребностите на
обществото, както и за разширяване и укрепване на връзките на университета с бизнеса
и индустрията чрез трансфер на технологии и научни резултати.
Предвидено е в основното звено да работят най-малко 15 души в четири
структурни звена: секция „Анализ на големи данни“, секция „Интегриране на големи
данни“, секция „Визуализация на големи данни“ и секция „Методологии и технологии
за големи данни“.
В изпълнение на чл. 26б, ал. 4 от посочения закон Академичният съвет на висшето
училище е приел проект на Правилник за устройството и дейността на институт „Големи
данни в полза на интелигентно общество“.
Предложението на ръководството на Софийския университет „Св. Климент
Охридски“ за откриване на два института в структурата на висшето училище е в

съответствие с нормативно установените изисквания на Закона за висшето образование.
Досега висшето училище няма открити в структурата си научноизследователски
институти.
Откриването на научните институти съответства и на мерките, заложени в
Стратегията за развитие на висшето образование в България за периода 2014 – 2020
година 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 институтите в структурата на висшето училище няма да доведе
до пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет.
С проекта на постановление на Министерския съвет не се въвеждат разпоредби от
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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
Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ
Министър на образованието
и науката

