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(ДВ, БР. 113 ОТ 1999 Г.)

§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 числото “20” се заменя с “14”.

2. Алинея 2 се изменя така:

“(2) Членове на управителния съвет са:

1. осем представители на Националния център за аграрни науки –
хабилитирани лица от отделните направления в аграрната наука;

2. двама представители на висши училища, обучаващи студенти в областта
на аграрните науки и хранително-вкусовата промишленост – хабилитирани лица;

3. по двама представители на Министерството на земеделието и горите и на
Министерството на образованието и науката.”

3. Създават се ал. 5 и 6:

“(5) Председателят и членовете на управителния съвет се освобождават  от
министър-председателя по предложение на министъра на земеделието и горите
съгласувано с министъра на образованието и науката преди изтичането на мандата:

1. по тяхно писмено искане;

2. при системно неизпълнение на задълженията;

3. при фактическа невъзможност да изпълняват задълженията си за повече от
6 месеца;

4. при прекратяване на трудовото правоотношение с НЦАН;

5. при осъждане на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ
характер.

(6) При предсрочно прекратяване на мандата или при смърт на председателя
и/или на член на управителния съвет на тяхно място по реда на ал. 5 се назначава нов
председател и/или нов член на управителния съвет за срок до края на текущия мандат.”



ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 2. Навсякъде в закона думите “Министерството на земеделието, горите и
аграрната реформа (МЗГАР)”, “Министърът на земеделието, горите и аграрната
реформа” и “министъра на земеделието, горите и аграрната реформа” се заменят
съответно с “Министерството на земеделието и горите (МЗГ)”, “Министърът на
земеделието и горите” и “министъра на земеделието и горите”.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 3. (1) Мандатът на заварените при влизането в сила на закона председател и
членове на управителния съвет на НЦАН се прекратява.

(2) До назначаването на нов председател и нови членове на управителния
съвет на НЦАН съгласно изискванията на закона функциите им се осъществяват от
заварените при влизането му в сила председател и членове на управителния съвет.

§ 4. (1) В срок до един месец от влизането в сила на закона министърът на
земеделието и горите съгласувано с министъра на образованието и науката да направи
предложение пред министър-председателя за назначаване на председател и членове на
управителния съвет на НЦАН.

(2) В срок до два месеца от влизането в сила на закона министър-
председателят да назначи председателя и членовете на управителния съвет на НЦАН.

§ 5. В срок до три месеца от влизането в сила на закона Министерският съвет
по предложение на министъра на земеделието и горите съгласувано с министъра на
образованието и науката да приеме изменения и допълнения на правилника по чл. 8.

Законът е приет от ХХХІХ Народно събрание на ………………………..   2002
г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
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М  О  Т  И  В  И

КЪМ ПРОЕКТА НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
ЗАКОНА ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ЗА АГРАРНИ НАУКИ

През последните години по отношение на научната дейност, кадровата
политика, финансовото обезпечаване, развитието и поддържането на материалната база
в аграрната наука се наблюдават негативни тенденции.

Констатирано е тревожно изоставане от постиженията на световната аграрна
наука, отлив и нежелание на млади специалисти да работят в научната сферата, което
води до застаряване на кадрите (средната възраст на научните работници е над 53
години). Разпределението на държавната субсидия  е неефективно и не осигурява
достатъчно финансови средства  за  нормално функциониране на системата на
Националния център за аграрни науки, в т. ч. за провеждане на научно-експериментална
работа и за редовно изплащане на работните заплати. Всичко това поражда остри
социални конфликти и недоволство в рамките на една общност с изключителна роля за
развитието на земеделието и икономиката на страната. В момента за финансиране на
аграрната наука се отделя 0,05 на сто от брутния вътрешен продукт на страната за 2000
г. Финансирането на научните изследвания в областта на земеделието за развитите
страни варира от 1,9 до 2,8 на сто от брутния национален продукт, което възлиза на 100
до 250 хил. щ. д. на един научен работник годишно. За страните от Централна Европа –
Чехия, Унгария и Полша, съотношението е съответно 0,3 – 0,5 на сто, или 15-20 хил. щ.
д. По експертна оценка адекватният бюджет за финансиране на ефективно работеща
земеделска наука в България е 0,1 на сто от брутния вътрешен продукт.

В приоритетите на Програмата за селско и горско стопанство за повишаване
конкурентоспособността на земеделския и преработвателния сектор и създаване на
условия за експортно ориентиране на селското стопанство една от целите е
модернизиране и издигане ролята на аграрната наука. Действията за постигане на тази
цел предвиждат целенасочено финансиране на селскостопанската наука чрез бюджета и
чрез външни източници.

За рационалното усвояване и управление на бюджетната субсидия от особена
важност e оперативната и активна работа на управителния съвет на Националния център
за аграрни науки.

Управителният съвет разработва и приема стратегическите приоритети,
програмите за научните изследвания и научното обслужване, предлага на
първостепенния разпоредител с бюджетни кредити размера на бюджетната издръжка,
приема годишния отчет за финансовата дейност и го представя на министъра на



земеделието и горите, приема годишните отчети за научната, обслужващата и
спомагателната дейност на Националния център за аграрни науки и представя обобщен
отчет на министъра на земеделието и горите и на министъра на образованието и науката.

Предлаганите промени в Закона за Националния център за аграрни науки
имат за цел да се  подобри ефективността в работата на управителния съвет при
изпълнение на задачата за адаптиране дейността на селскостопанската наука и
ориентирането й към създаване на пазарно-адекватни научни продукти.

16.09.2002 г.

ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Костадин Паскалев)


