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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект
ЗАКОН
 за изменение и допълнение на Кодекса на труда
(обн. ДВ, бр.26 от 1 април 1986 г. и бр. 27 от 4 април 1986 г., в сила от 1 януари 1987 г., изм. и доп., бр. 6 от 22 януари 1988 г., бр. 21 от 13 март 1990 г., бр. 30 от 13 април 1990 г., бр. 94 от 23 ноември 1990 г., бр. 27 от 5 април 1991 г., бр.32 от 23 април 1991 г., бр. 104 от 17 декември 1991 г., бр. 23 от 19 март 1992 г., бр. 26 от 31 март 1992 г., бр. 88 от 30 октомври 1992 г., бр. 100 от 10 декември 1992 г., в сила от 1 януари 1993 г., бр. 69 от 4 август 1995 г., - Решение № 12 на Конституционния съд от 1995 г., изм., бр. 87 от 29 септември 1995 г., бр. 2 от 5 януари 1996 г., бр. 12 от 9 февруари 1996 г., бр. 28 от 2 април 1996 г., бр. 124 от 23 декември 1997 г., бр. 22 от 24 февруари 1998 г., бр. 52 от 8 май 1998 г., - Решение № 11 на Конституционния съд от 1998 г., изм., бр. 56 от 19 май 1998 г., бр.83 от 21 юли 1998 г., бр. 108 от 15 септември 1998 г, бр. 133 от 11 ноември 1998 г., бр. 51 от 4 юни 1999 г., бр. 67 от 27 юли 1999 г., в сила от 28 август 1999 г., бр. 110 от 17 декември 1999 г., в сила от 1 януари 2000 г., бр. 25 от 16 март 2001 г., в сила от 31 март 2001 г.)
§1. Чл. 328, ал.1, т. 10 се изменя така:
"10 (изм.- ДВ, бр. 2 от 1996 г., бр. 25 от 2001 г.) При придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, а за доценти и старши научни сътрудници II степен, не по-рано от навършване ма 65 години и за професори, старши научни сътрудници I степен и доктори на науките, не по-рано от навършване на 68 години, ако след навършване на 65 години са получили положителна атестация от съответния факултетен иди научен съвет."
§2. Законът влиза в сила в деня на обнародването му в "Държавен вестник"


София, 5 декември 2001 г.
Вносител: Елка Анастасова
МОТИВИ
Предложената промяна в чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда предвижда работодателят да може да прекрати трудов договор при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, на професори, старши научни сътрудници I степен и доктори на науките не по-рано от навършване на 68 години, ако след навършване на 65 години са получили положителна атестация от съответния факултетен или научен съвет.
На фона на общото повишаване на пенсионната възраст в Република България чрез последното изменение в чл. 328, ал.1 т. 10 от Кодекса на труда ( ДВ, бр. 25 от 16 март 2001 г., в сила от 31 март 2001 г.) на доцентите и старшите научни сътрудници П степен фактически се даде възможност да работят още две години, т.е. до 65 г. възраст, а на професорите, старшите научни сътрудници П степен и докторите на науките по същество е отнето правото още три години да упражняват обществено полезен труд. С това изкуствено изравняване на възможността разнородният по квалификация хабилитиран състав да работи до 65 годишна възраст се принизи стойността на званията професор и старши научен сътрудник I степен, на научната степен "доктор на науките", свързаните с тях научни постижения и международен авторитет.
Въпреки това изравняване, висшите училища и научните организации в настоящия момент не са в състояние да компенсират очерталия се недостиг от професори, старши научни сътрудници I степен и доктори на науките, които с високата си научна квалификация издигаха и гарантираха качеството на образователния и научноизследователски процес.
Използването на човешките ресурси трябва да става разумно и диференцирано, съобразно доказаните качества и възможности. С направеното предложение се цели не само преодоляването на една несправедливост по отношение на професорите, старши научни сътрудници I степен и доктори на науките, а за тяхното ефективно използване в сферата на висшето образование и науката. От тази гледна точка се предвижда и условието след навършване на 65 г. възраст да продължат да работят тези от тях, които са получили положителна атестация от факултетен и научен съвет.




София, 5 декември 2001 г.       				     Вносител:  Елка Анастасова      

