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Проект!

ЗАКОН

за изменение и допълнение  на 
Закона за Българската академия на науките

Обн.  ДВ.  бр.85 от 15 Октомври 1991г.,  изм. ДВ.  бр.90 от 22 Октомври 
1993г., доп. ДВ. бр.123 от 22 Декември 1997г., изм. ДВ. бр.41 от 22 Май 2007г.

Параграф 1.
В чл.2 се създава нова ал.3 със следното съдържание:
„ал.3 Българската академия на науките осъществява своята дейност, 

в това число провежда научни изследвания приоритетно в съответствие с 
Националната стратегия за научни изследвания.”

Параграф2.
В член 3 се създава нова ал.3 със следното съдържание:
„ал.3 Българската академия на науките представя ежегодно Доклад 

за своята дейност пред Народното събрание.”

Вносител:
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М О Т И В И

Стратегия  2020  на  ЕС,  в  последствие  и  „Innovation Union”, 
представят  актуализирана  концепция  за  ресурсите  на  образованието, 
науката и иновациите по отношение на устойчивия икономически растеж 
като  условие  за  заетост  и  висок  стандарт  на  европейските  граждани. 
Неоспоримостта на концепцията на и за ЕС е с още по-силен акцент за 
страни като Република България, които все още не са достигнали средните 
стойности  на  Съюза  по  отношение  на  конкурентоспособността  на 
икономиките  си.  В  частност  постигането  на  конкурентноспособност  на 
българската икономика и на реален и пълноценен интегритет на страната 
ни във всички системи на  ЕС е  немислимо без  ресурсите  на  науката  и 
иновациите.  Това  разбиране  би  следвало  да  постави  в  центъра  на 
политическите  дебати  въпроса  за  установяването  на  неразривна  връзка 
между  социално-икономическите  приоритети  на  българската  държава  и 
приоритетните цели на научните й организации.

Целта на предлагания законопроект за изменение и допълнение на 
Закона за Българската академия на науките е привеждането в съответствие 
с  националните  приоритети  на   характера,  същността  и  посоката  на 
научните изследвания, които се провеждат в най-старата и най-голямата, 
включително  и  с  оглед  обема  на  продукцията,  научна  организация  в 
България – БАН, която със само 17% от научния потенциал на страната 
произвежда близо 60% от научната й продукция.

Има необходимост от законово регламентиране на задължението на 
БАН  в  условия  на  съхранена  автономия да  провежда  приоритетна 
научна  политика  в  съответствие  с  Националната  стратегия  за  научните 
изследвания.  Така,  от  една  страна  БАН  ще  обслужва  реализирането  на 
приоритетите  на  държавата,  а  от  друга  страна,  на  практика  се  въвежда 
безспорен критерий за ефективността на БАН, чиято дейност се финансира 
от българската държава. Закономерно се въвежда принципа на отчетността 
чрез  задължението  БАН  да  представя  годишен  отчет  пред  Народното 
събрание за своята дейност.

Подкрепата  за  тези  предложения  ще  осигури  ефективността  на 
публичните средства, инвестирани в БАН, а от друга страна ще гарантира 
система от обективни критерии, които ще освободят говоренето за БАН от 
непремерени, немотивирани, нерядко  митологизирани оценки.

София, 02.12.2010 г. Вносител:

      ЛЮТВИ МЕСТАН
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПГ НА ДПС


	ЗАКОН

