РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект!
ЗАКОН
за изменение и допълнение на 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.)
§ 1. В чл. З се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2, т. 1 думата "осем" се заменя с "девет".
2. Алинея 4 се изменя така:
"(4) Лицата по ал. 2, т. 1 и 2 се определят чрез избор от съответните научни организации. Условията и редът за провеждане на избора се уреждат с правилника по чл. 8."
3. Създава се нова ал. 5:
"(5) Председателят на Управителния съвет се избира от членовете му с квалифицирано мнозинство от половината плюс 1 от всички членове на Управителния съвет."
4. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите "министъра на земеделието и горите, съгласувано с министъра на образованието и науката" се заменят с "Управителния съвет".
5. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея думите "ал. 5" се заменяте "ал.6".
§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. Текстът на ал. 4 става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 и 3:
"(2) Председателят на Управителния съвет не може да бъде избиран за повече от два мандата,
(3) При предсрочно прекратяване на мандата на председателя на Управителния съвет, същият се счита за изтекъл."

ПРЕХОДНА РАЗПОРЕДБА

§ 3. Досегашните председател и членове на Управителния съвет изпълняват задълженията си до провеждане на избора по реда начл.3,ал.4.
 § 4. В едномесечен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет приема изменения и допълнения на правилника по чл. 8.





МОТИВИ
Изграждането на Националния център за аграрни науки и повишаването на ефективността от дейността му са един непрекъснат процес, който се нуждае от стимулиране чрез законодателни промени. Реформата на селскостопанската наука беше неминуемо свързана с прилагане на метода на администриране и държавна намеса, но само като временна мярка. Възстановяването на принципите на академичната автономия и на самоуправлението на научните колективи, които са традиционно свързани и иманентно присъщи с управлението на науката вече се поставят с актуалност и неотложност, с оглед на преодоляване на появили се негативни тенденции.
Предвид гореизложеното е необходимо да се направят изменения и допълнения в Закона за Националния център за аграрни науки в следните насоки:
С изменението на чл. З, ал. 2 се завишава научната квота на хабилитираните лица от отделните направления на аграрната наука. С това се създава по-голяма представителност на научните организации от системата на НЦАН в Управителния съвет и се създават условия за повишаване компетентността му при решаване на проблемите.
Предлаганата промяна в чл. 2, ал. 4 възстановява принципа на академичната автономия при формиране на част от състава на Управителния съвет, тъй като предвижда избор на членовете от научната квота от самите научни организации, вместо досегашното тяхно назначаване от ведомствения ръководител.
Създаващата се нова ал. 5 на чл. 2 възстановява основния момент на академичната автономия - избор чрез квалифицирано мнозинство на председателя на Управителния съвет.
Ограничаване на административната намеса визират и предлаганите промени в чл.З, ал. 6 при освобождаване на председателя и членовете на Управителния съвет.
Предлаганите изменения в чл. 4 визират въвеждане принципа на мандатност и ограничаването му до два мандата, с което се цели възстановяване на демократичните основи за ограниченост на правомощията по времетраене и осигуряване на условия за промени в стила и методите на ръководство, с оглед изключване на застоя и консерватизмът в науката. Уредени са и последиците от въвеждането на тези принципи в чл. 4, ал. З и в Преходната разпоредба.
В заключение искам да подчертая, че предлаганите изменения и допълнения на Закона за Националния център за аграрни науки ни  връщат към изпитаните в практиката демократични принципи на автономия и самоуправление на аграрната наука и са насочени към стимулиране на научната самоинициатива и творческа активност, от които развитието на нашата земеделска наука се нуждае на настоящия исторически етап.
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