Проект!



З А К О Н

 за Софийския университет “Св. Климент Охридски”




Чл. 1. Софийският университет “Св. Климент Охридски”, като университет развиващ образователна дейност във всички клонове на  науката, има статут на национален университет.
Чл. 2. Бюджетът на Софийския университет “Св. Климент Охридски” се записва на отделен ред в бюджета на първостепенния разпоредител  с бюджетни средства.
Чл. 3. Статутът на имотите на Софийския университет “Св. Климент Охридски” се урежда с нарочен акт на Министреския съвет.




ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА:

§ 1. Министерският съвет приема акта по чл. 3 в срок шест месеца от влизането в сила на закона.




				Вносители: Огнян Герджиков и група н.п.














М  О  Т  И  В  И


Софийският университет “Св. Климент Охридски” е университет в България, развил образователна и изследователска дейност във всички клонове на науката. Той е родоначалник и съвременен стожер на българското висше образование.
Европейската традиция е наложила статута на националния университет като един от символите на съвременната цивилизация. Сорбоната, Оксфорт, Харвард, Атинският университет са обявени за национални образователни институции с парламентарни актове.
Един подобен подход на нашия парламент не само ще ни приобщи към европейската и световната традиция, но и ще възстанови историческите устои на най-старото и реномирано българско висше училище.
Обявяването на Софийският университет “Св. Климент Охридски” за национален няма да наруши равновесието и стабилността на образователната ни система. То не е насочено срещу целостта на нейната структура, не застрашава ничии интереси. То цели единствено изравняването ни с най-авторитетните образци, от една страна, а, от друга – да реши специфичните проблеми на университета, които не могат да бъдат решени в рамките на образователната цялост.
Софийският университет издържа няколко национални културни паметници – Ректората, Журналистическия факултет и др. със средства, предназначени за образователна дейност. Върху цената на един негов студент се начисляват разходи, които няма нито едно друго висше училище в България.
Софийският университет поддържа множество уникални спациалности, екзотични филологии, които са неимоверно скъпи, поради малкия брой студенти, но се явяват като визитна картича на България в съвременния свят.
При днешната европейска система на трансфер на кредити поддържането на многовариантност и изчерпателност на специалистите в национално висше училище е пътен билет на висшето ни образование в Европейския съюз и несъмнен шанс за нашето участие в него като равнопоставени партньори.
Всичко това налага бюджетът на Софийския университет да бъде фрмиран на отделен ред в бюджета на висшето образование на България.
Не на последно място трябва да бъде раздвижен законово неизползваният потенциал от “мъртви” собствености на университета. Строени във връзка с различни годишнини на най-старото висше училище и недовършени, те ще останат като финансова тежест на университета, вместо да носят приходи или да разгръщат нови възможности за кооперация в съвременната икономическа действиетлност.



				Вносители: Огнян Герджиков и група н.п.




