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Закон
За изменение и допълнение на 
Закона за висшето образование


(Обн., ДВ, бр. 112 от 27.12.1995 г., изм., бр. 28 от 2.04.1996 г., бр. 56 от 15.07.1997 г., попр., бр. 57 от 18.07.1997 г., изм., бр. 58 от 22.07.1997 г., изм. и доп., бр. 60 от 2.07.1999 г., в сила от 2.07.1999 г., попр., бр. 66 от 23.07.1999 г., изм., бр. 111 от 21.12.1999 г., в сила от 1.01.2000 г., изм. и доп., бр. 113 от 28.12.1999 г., бр. 54 от 4.07.2000 г., в сила от 4.07.2000 г., изм., бр. 22 от 9.03.2001 г., бр. 40 от 19.04.2002 г., в сила от 19.04.2002 г., изм. и доп., бр. 53 от 28.05.2002 г., в сила от 28.05.2002 г., бр. 48 от 4.06.2004 г., в сила от 4.06.2004 г., доп., бр. 70 от 10.08.2004 г., в сила от 1.01.2005 г.)


Параграф единствен:
В чл. 31, ал.3, изречение 1 думите “и при навършване на 65-годишна възраст” се заличават.


М О Т И В И



	Основните ръководни длъжности във висшите училища са: ректор, декан директори на департаменти и техните заместници. Екипите, които те ръководят или в които участват, са с мандат 4 години. За този мандат те изработват своите програми за дейността на съответното више училище и неговите звена. Тези програми са разчетени за изпълнение през целия четиригодишен мандат. Поради това, правилно би било тези програми да бъдат изпълнени от ръководния екип, който ги е изработил. Това е в интерес на дейността на висшето училище. Промените в ръководния екип на тези програми с навършване на 65-годишна възраст на някои от ръководителите или техните заместници, налага провеждането на нови междинни избори, промяна в техните екипи, което ги откъсва от тяхната ежедневна ръководна работа през 4-годишния им мандат.
	От друга страна, при съвременните условия и обстановка на кадрово обезпечаване на висшите училища, навършването на 65-годишна възраст не е абсолютен предел на възможностите за освобождаване на ръководните длъжности на тези лица. Нормално е, тези лица да завършат мандата си и след това да се подчинят на общия режим. Ето защо автоматичното им освобождаване с навършване на посочената възраст, не би било оправдано, поради което това основание в чл. 31, ал.3, изречение 1 ЗВО да отпадне.
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