ПРОЕКТ


ЗАКОН ЗА НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА АГРАРНИ НАУКИ

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


	ЧЛ. 1./1/ НАЦИОНАЛНИЯТ ЦЕНТЪР ЗА АГРАРНИ НАУКИ  /НЦАН/ е национална  автономна организация,  която обхваща научни институти и други самостоятелни структурни звена за научни  изследвания, за приложна, обслужваща, издателска информационна дейност, за професионално обучение, за сертификационна дейност и изпитване в областта на земеделието, животновъдството и хранително- вкусовата промишленост.
	/2/ НЦАН съхранява националния растителен и животински генофонд и организира производство на посевен материал, посадъчен материал, разплодни животни, аквакултури, прототипни машини и др.
	/3/ НЦАН е юридическо лице.
	/4/ НЦАН разработва ежегодно агропрогноза и препоръки по отношение на сортовата и технологична политика в земеделието.
	/5/ НЦАН извършва производствена, търговска и други дейности, свързани с провежданите от него научни изследвания и приложението на научните резултати.
	/6/ Приложната, експерименталната и производствената дейност се осъществява от самостоятелни структурни звена на НЦАН.
	/7/ Дава становища и оценки на проекти и програми от национално значение, свързани с аграрното производство.
	/8/ Издава научни трудове и популяризира научните изследвания и резултати.
	/9/ Поддържа национална банка от база данни за наличните в страната научни продукти: сортове, хибриди, генетични форми и линии, породи животни и хибридни форми включени в сортовата структура на страната за дадения период от време по видове култури, както и за дивите и аборигенни видове, имащи значение за селекцията.
	/10/ Изгражда свои регионални структури, обединяващи научни организации на съответната територия, за оптимизиране на връзката между науката и практиката, ускоряване на трансфера на научните продукти, цялостно обхващане на проблемите на производството, правилно ориентиране на целенасоченото инвестиране на бюджетни и други средства и подпомагане осъществяването на държавната политика в аграрното производство.
	/11/ НЦАН осъществява своята дейност въз основа на законите и на Устав и Устройствен правилник в съответствие с целите на държавната аграрна политика.
	ЧЛ. 2. Уставът на НЦАН урежда неговото устройство и управление, реда за създаване, закриване и преобразуване на научните институти и другите самостоятелни структурни звена, както и други въпроси свързани с предмета на неговата дейност.
ЧЛ. 3.  Министерският съвет по предложение на министъра на земеделието и горите, съгласувано с министъра на образованието и науката и министъра на околната среда и водите в тримесечен срок от приемането на настоящия закон внася за одобрение в Народното събрание Национална стратегия за развитието на науките в аграрния сектор, подготвена от учените от НЦАН. В Националната стратегия ясно се определят приоритетите в развитието на аграрната наука и научно-приложните изследвания в съответствие с приоритетите на развитието на народното стопанство.

ГЛАВА ВТОРА
СТРУКТУРА НА НЦАН И ОРГАНИЗАЦИЯ НА УПРАВЛЕНИЕТО

ЧЛ. 4. /1/ Дейността на НЦАН се осъществява от: Нучни институти, Регионални центрове  за научно-приложно обслужване /РЦНПО/, Център за научно-техническа информация /ЦНТИ/, Център за подготовка на кадри /ЦПК/, Национален замеделски музей /НЗМ/, Централно управление /ЦУ/ и национален-агробиотехнологичен парк /НАБТП/.
/2/ Научните институти, Регионалните центрове за научно-приложно обслужване /РЦНПО/, както и другите центрове, а също така Националния земеделски музей /НЗМ/ и Националния агробиотехнологичен парк /НАБТП/ са автономни в избора на своите ръководни органи и осъществяване на техните задачи.
ЧЛ. 5. /1/ Висш орган за управление и ръководство на НЦАН е неговото Общо събрание. Неговите членове са 61 на брой и се избират след номиниране от учените с научна степен или звание от състава на НЦАН. Поне половината от членовете на Общото събрание трябва да бъдат хабилитирани учени, доктори на науките, член-кореспонденти и академици.
/2/ Общото събрание на НЦАН приема или изменя неговия устав.
/3/ Общото събрание избира: Председател на Общото събрание и членовете на Управителния съвет.
/4/ Председателят на Общото събрание е хабилитирано лице, което се избира с повече от половината от гласовете на Общото събрание.
ЧЛ. 6. /1/ НЦАН се ръководи от Управителен съвет, който се избира от Общото събрание и се състои от Председател и 16 членове, които са хабилитирани учени, представители на различни области на аграрната наука. В състава на Управителния съвет като представител на Министерството на земеделието и горите се включва ресорният зам.-министър.
/2/ Председателят на Управителния съвет на НЦАН е академик, чл. кореспондент или професор. Той е и Председател на НЦАН, ръководи неговата дейност и го представлява.
/3/ Председателят на Управителния съвет се избира от членовете му с квалифицирано мнозинство от половината плюс 1 от всички членове на Управителния съвет.
/4/ В избора на Председател на Управителния съвет и Председател на НЦАН е необходимо да участват най-малко двама кандидати.
/5/ Председателят на Управителния съвет, респ. Председателят на НЦАН не може да бъде избиран за повече от два мандата.
/6/ Председателят и членовете на Управителния съвет се освобождават от Общото събрание преди изтичането на мандата:
	по тяхно писмено искане;

при системно неизпълнение на задълженията;
при фактическа невъзможност да изпълняват задълженията си за повече от шест месеца;
	при осъждане на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.
/7/ При предсрочно прекратяване на мандата или при смърт на председателя и/или на член на управителния съвет на тяхно място по реда на чл. 6 се назначава нов председател и/или нов член на управителния съвет за срок до края на текущия мандат.
/8/ Мандатът на председателя и на членовете на Управителния съвет е четири години.
/9/ Управителният съвет:
1.	разработва и приема стратегическите приоритети, научно-изследователските програми, научното обслужване, квалификация и обучение на кадрите, концепции и предложения за научни контакти и сътрудничество с научни организации и висши училища от страната и чужбина;
2. определя научно-приложния профил на институтите;
3. приема бюджета на НЦАН и го разпределя по звена;
4. приема годишния отчет за дейността на НЦАН;
5. избира изпълнителен директор, заместник изпълнителни директори и главен секретар на Изпълнителното бюро по предложение на председателя, който ги назначава;
6. избира комисия, която провежда конкурсната процедура на директорите от структурните звена;
7. приема длъжностните характеристики на директорите на структурните звена;
8. определя заглавията на научните списания и утвърждава бюджета им;
9. одобрява председателя и членовете на управителния съвет на Националния агробиотехнологичен парк /НАБТП/;
10. приема годишния отчет на НЦАН;
11. дава съгласие и определя общите условия на договорите за предоставяне на интелектуални права;
12. определя вътрешните правила и нормативи за съставянето на щата и организацията на заплащането на труда;
13. взема решения и по други въпроси от своята компетентност.
	ЧЛ.7. /1/ Изпълнителен орган на Управителния съвет на НЦАН е Изпълнителното бюро, което се състои от изпълнителен директор, двама заместник-изпълнителни директори и главен секретар.
	/2/ Оперативната дейност на Изпълнителното бюро се подпомага от Централно управление, чиито функции, структура, численост, щат и бюджет се определят от УС.
	/3/ Членовете на Изпълнителното бюро се избират от Управителния съвет на НЦАН по предложение на Председателя, който ги назначава на щатна длъжност. Мандатът на членовете на Изпълнителното бюро приключва с прекратяване на мандата на Председателя.
	/4/ Изпълнителният директор, който е хабилитирано лице ръководи работата на Изпълнителното бюро, като:
	организира изпълнението на решенията на УС;

разпорежда се с бюджета на НЦАН съобразно решенията на УС и законите на страната;
отговаря за съставянето на проекта на бюджета на НЦАН;
контролира цялостната оперативна дейност на НЦАН;
	ръководи дейността на Изпълнителното бюро и административната и финансово-стопанска дейност на Централното управление.
/5/ Заместник-изпълнителните директори са хабилитирани лица и подпомагат изпълнителния директор при изпълнение на неговите функции.
/6/ Главният секретар отговаря за организарането на административната и финансово-стопанската дейност.
ЧЛ. 8. /1/ Научните институти, РЦНПО, ЦНТИ, ЦПК, и НЗМ се ръководят от директори.
/2/ Директорите на научните институти са хабилитирани лица.
/3/ Директорите се избират след конкурс от научните звена и се назначават от Председателя на НЦАН при условия и по ред, определени от УС.

ГЛАВА ТРЕТА
СТАТУТ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ АГРОБИОТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК

ЧЛ. 9. Към НЦАН се създава Национален агробиотехнологичен парк.
ЧЛ. 10. Националният агробиотехнологичен парк е самостоятелно юридическо лице.
ЧЛ. 11. Националният агробиотехнологичен парк се ръководи от Управителен съвет, който се състои от Председател и четирима членове.
ЧЛ. 12. Министърът на земеделието и горите, съгласувано с министъра на образованието и науката и минстъра на околната среда и водите издава правилник за структурата, организацията и дейността на Националния агробиотехнолотичен парк.
ЧЛ. 13. Националният агробиотехнологичен парк:
	Разработва политика и стратегии за развитие на аграрния сектор;

2. осъществява научни и научно-приложни изследвания в областта на селекцията, репродукцията и биотехнологиите;
3. реализира научни продукти на вътрешния и външния пазар.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ

ЧЛ.14. Имуществото на НЦАН е частна държавна собственост. 
	ЧЛ. 15. НЦАН може да създава търговски дружества и да участва в търговски дружества, чийто предмет на дейност е свързан с реализацията на провежданите научни изследвания и прилагането на постигнатите научни резултати.
	ЧЛ. 16. Научните продукти създадени от НЦАН са негова собственост, освен ако в договорите за тяхната разработка не е предвидено друго.
	ЧЛ. 17. НЦАН може да предоставя лицензи за сортове, породи, нови хранителни продукти, технологии, машини и др. с решение на УС.
	ЧЛ. 18. /1/ НЦАН има самостоятелен бюджет.
	/2/ Приходите по бюджета на НЦАН, включително и за капитални вложения се формират от:
	субсидия от държавния бюджет, утвърдена от Народното събрание със закон;

реализация на научни продукти в страната и чужбина;
	експериментални дейности;

издателска дейност;
	обучение на докторанти, специалисти и професионално обучение;
	услуги, консултации;

дарения и помощи;
	приходи от реализация на интелектуална собственост;

други дейности, които не са забранени със закон.
/3/ Средствата по бюджета на НЦАН се изразходват за:
	финансиране на научно-изследователската дейност;
	подготовка на научни кадри;

поддържане на материалната база;
издръжка на общоакадемичните дейности.
/4/ Средствата от държавния бюджет не могат да се използват за търговска дейност.
/5/ Отделните звена на НЦАН имат самостоятелни бюджети, които се определят от УС.
/6/ Издръжката на Централното управление и НЗМ се осъществява със средства от държавния бюджет.
/7/ За решаването на задачи от общ характер УС може да вземе решение за създаването на парични фондове в съответствие с действащото законодателство.
ЧЛ. 19. Организацията по заплащането на труда, числеността и щата на отделните звена на НЦАН се определят с вътрешни правила и нормативи утвърдени от УС.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. С влизането в сила на този закон се отменя Закона за Националния център за аграрни науки /Обн., ДВ, бр. 113 от 28.12.1999 г., изм. и доп. бр. 15 от 14.02.2003 г./
§2. В едномесечен срок от датата на влизането в сила на настоящия закон се формира от научните институти и останалите самостоятелни структурни звена състав на Общото събрание на НЦАН, което на първата си сесия приема Устава и избира Председател на НЦАН и Управителен съвет.
§3. Изпълнението на настоящия закон се възлага  на Председателя на НЦАН.




М О Т И В И
ЗА нов  ЗАКОН ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ЗА АГРАРНИ НАУКИ

Предложения нов ЗАКОН ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ЗА АГРАРНИ НАУКИ установява структурирането, функционирането и управлението на НЦАН в съответствие с принципите на автономността, демократичното устройство и управление на организираната наука и в отговор на обективните обществени потребности от модерно развитие на научно-технологическата база на земеделието, животновъдството и хранително-вкусовата промишленост. В този смисъл по същество става въпрос за нов закон за устройството на Националния център за аграрни науки, за да се осигури развитието на фундаменталната и приложна аграрна наука, за професионалното обучение, за обслужваща, издателска, информационна и сертификационна дейност и изпитване в областта на земеделието, животновъдството и хранително-вкусовата промишленост.
Експериментът, целещ да се повиши ефективността на научно-изследователската, приложната, обслужваща и други дейности в областта на земеделието, животновъдството и хранително-вкусовата промишленост осъществен с ликвидирането на Селскостопанската академия и създаването на Националния Център за Аграрни науки досега не доведе до желаните резултати. Нещо повече, с приложението на сега действащия Закон за Националния център за аграрни науки от 1999 г. /Обн., ДВ, бр. 113 от 28.12.1999 г./, както и Законът за изменението и допълнението му /ДВ, бр. 15 от 14.02.2003 г./ не само не можаха да отстранят появилите се в началото на 90-те години слабости в организацията и управлението на аграрната наука като се създадат условия за демократичното й управление, а напротив, се задълбочиха.
Задачата, заради която беше жертвана Селскостопанската академия, да се доближи аграрната наука до производството и да се подобри нейното управление, по никакъв начин не се осъществи. Причините за това бяха заложени, както в действащия Закон за НЦАН, така и в избрания модел на реформа и превръщането на един сложен, с огромен потенциал научен комплекс с върхови постижения в отделни области на аграрната наука и практика по същество в придатък на изпълнителната власт и на нестабилната политическа конюнктура. Видимите непълноти, неясни текстове и неточности в сега действащия Закон за НЦАН и последвалия го Устройствен правилник, утвърден от МС /ПМС № 270 от 15.12.2000 г./, както и направените по-късно допълнения и промени в него, се оказаха в известен смисъл, закъснели или съвършено козметични. Затова и не последва очакваното подобрение в работата. И опитът с незначителната промяна в закона да се възстанови демократичното начало и автономността на научната общност се оказа непълен, половинчат. Нещо повече, разединението на земеделската наука се задълбочи. Продължиха да загиват отделни научни направления. Усложниха се взаимоотношенията с управляващите органи. Влоши се финансовото състояние на системата. Научния потенциал се демотивира. Изчезна интересът на младите специалисти към земеделската наука, която беше поставена в тясната ведомствена рамка на МЗГ, при условия на постоянен недостиг на средства и дефицит на професионално отношение.
Изминалите години показаха пълно неразбиране на стратегическите задачи на аграрната наука и недооценяване на приноса й за развитието на отрасъла, а също така пълно отсъствие на ясна политика за възлагане на задачи за нови научни изследвания. При тези условия и дума не можеше да става за ефективна държавна политика в областта на земеделието, животновъдството и хранителната промишленост.
Най-страшното от всичко това е обстоятелството, че някои от управляващите органи все още не си дават сметка, че сегашното състояние на земеделската наука по свой начин рефлектира в производството, което с по-нататъшното развитие на обществото ни ще става все по-осезаемо и икономически значимо.
Могат да се посочат още съпътстващи слабости, но изброяването им едва ли е необходимо, при видимите недостатъци, които превърнаха аграрната наука във финансова тежест на отрасъла, при условие, че тя би могла да му даде тласък за подем и развитие така необходими на обществото ни.
Издигането на Националния център за аграрни науки като бюджетна организация на нивото на БАН, ще създаде възможност да се съживи аграрната наука. Да се отстранят проблемите на нейното развитие и слабостите в управлението й. Открива се възможност земеделската наука да се превърне в мощен фактор за развитие на отрасъла при приобщаването на страната ни към Европейското икономическо пространство.
Освен изходните принципи на автономност и демократичност в Проектозакона са заложени няколко основни идеи: обединяване на цялата аграрна наука, равнопоставеност на научните звена, внедряване на нови форми на управление с оглед ангажирането й с регионалните проблеми на отрасъла, приемане на национална стратегия за развитие на аграрната наука, развитие на технологичната и производствена база на селското стопанство и др. 
Основните въпроси, отнасящи се до организационната структура, собствеността, финансирането ще се решават от Народното събрание, а организацията на работата на НЦАН ще се осъществява по утвърден от Общото събрание на НЦАН устройствен правилник. В него ще са разписани най-подробно всички права, задължения и отговорности на централните колективни органи за управление, на тези в основните научни звена, на научните съвети, на учените. Ще се внедри демократичното начало в управлението на всички нива на системата. Политическото вмешателство при определяне на ръководните кадри ще остане в миналото. Ще се създадат условия за разгръщане на творческото мислене, личната ангажираност и отговорност на специалистите при решаване на задачите.
Приемането на новия ЗАКОН ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ЗА АГРАРНИ НАУКИ ще представлява стъпка напред към преодоляване на натрупаните негативи. С новия подход в управлението ще се гарантира и по-голяма ефективност от есперименталната и внедрителска дейност. Ще се постигне по-непосредствена ангажираност  на земеделската наука с бъдещето на отрасъла и на страната ни. Защото то, каквото и да е, винаги ще е свързано със земеделието като един от приоритетните отрасли на националното стопанство. 
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