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Галя Маринова: Г-н Стоичков, през последните дни в ИРИОН получихме множество
въпроси от наши членове и колеги, които искат да знаят как ще се развиват конкурсите
и процедурите на учените, които са замразени от половин година. Става дума за всички
тези (защити на докторати, конкурси и процедури за асистенти, доценти, професори),
които новият закон завари на етап преди да е платено на ВАК за тяхната оценка.
Огнян Стоичков: Да, разбирам въпроса. При нас в Народното събрание също
постъпват такива сигнали. Формално погледнато не би трябвало да има замразяване, а
конкурсите и процедурите трябва да се движат по новия Закон и по неговия Правилник,
който е публикуван в Държавен вестник. Никой не е отменил Правилника, а и не може
да го отмени. Но наистина има сигнали, че процедурите се бавят по места.
Галя Маринова: Аргументът за задържането на процедурите по места е, че няма
действаща правна уредба. Кой ще даде знак, как трябва да се процедира по закон?
Огнян Стоичков: Получи се правен вакуум. Обмисляме да напишем писмо до НАОА
с разяснения по тази тема.
Галя Маринова: И как ще решите въпроса със забавените процедури?
Огнян Стоичков: Предстоят ни някои промени в Закона с оглед на решението на
Конституционния съд. Тази седмица ще ги обсъдим с министър Игнатов и другата
седмица ще ги гледаме на Комисия в Народното събрание. Например критериите, които
министър Игнатов е заложил в Правилника ще се прехвърлят към Закона според
препоръките на Конституционния съд. След като промененият закон мине през
пленарна зала ще има и промени в Правилника. Но всички тези промени са дребни и не
би следвало да влияят на забавянето на процедурите. Още повече, че в началото на
ноември планираме всички промени в Закона и в Правилника да са приети. Ще държим
връзка с неправителствените организации, за да се информираме за практиката по
места.
Галя Маринова: Благодаря Ви г-н Стоичков. Продължаваме да следим темата.
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