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ПРАВИЛНИК ЗА КОМИТЕТА ЗА БЪДЕЩЕТО НА НАУКАТА И 

ТЕХНОЛОГИИТЕ (STOA) 
 

РЕШЕНИЕ НА БЮРОТО  

 

ОТ 4 МАЙ 2009 Г.1 

 

 
БЮРОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, 

 

–  като взе предвид член 23, параграф 2 от Правилника за дейността на Европейския 

парламент2, 

 

– като взе предвид своето решение от 1 септември 2003 г. относно бъдещия мандат, 

основния вид дейност и структурата на комитета за бъдещето на науката и 

технологиите (STOA), 

 

– като има предвид Правилника за дейността на отдела за оценка на научно-

технологичните възможности (STOA), приет от Бюрото на 19 април 2004 г.,  

 

– като има предвид докладите от 15 април 2009 г. и 14 март 2014 г. на заместник-

председателите, отговарящи за дейностите на STOA съответно по време на шестия 

и седмия парламентарен мандат, 

 

– като има предвид проекта на Правилник за дейността на STOA, внесен от заместник-

председателя, отговарящ за дейностите на STOA,  

 

 

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ: 

 

 
Член 1 

Цели на STOA 

 

1.  Бюрото на Парламента (с решение от 26 май 1992 г., изменено на 18 септември 

1995 г., 17 февруари 1997 г., 13 януари 2003 г. и 19 април 2004 г.) създаде комитета 

за бъдещето на науката и технологиите (STOA)3 за изпълнение на проекти за оценка 

на технологии. Дейностите, извършвани от STOA, съставляват неделима част от 

официалните дейности на Парламента. Настоящият правилник още по-подробно 

регламентира свързаните с това въпроси и заменя правилника, приет на 19 април 

2004 г. 

 

                                                 
1 Изменено с решения на Бюрото от 18 май 2015 г., 12 септември 2016 г., 1 юли 2016 г. (техническа промяна) 

и 1 октомври 2018 г.  
2 Тази препратка към Правилника за дейността на ЕП е към версията, която е в сила по време на седмия 

парламентарен мандат. 
3 До решението на Бюрото от 1 октомври 2018 г. с наименованието „Оценка на научно-технологичните 

възможности“. 
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2. STOA допринася за разискванията и законодателното проучване на научни и 

технологични въпроси, които са от особено важно политическо значение. 

За тази цел STOA: 

 предоставя на парламентарните комисии и на другите заинтересовани 

парламентарни органи независими, висококачествени и обективни в научно 

отношение проучвания и информация относно оценката на въздействието при 

потенциалното въвеждане или насърчаване на нови технологии и определя, от 

технологична гледна точка, възможностите за най-добрия избор на действия, 

които да бъдат предприети; 

 организира форуми, в рамките на които политици и представители на научните 

общности или организации и на обществото като цяло обсъждат и извършват 

сравнение на научни и технологически въпроси, които са от политическо 

значение за гражданското общество; 

 подпомага и координира инициативи за укрепването на парламентарните 

дейности, свързани с оценка на технологии, в държавите членки на Европейския 

съюз, включително създаването или подобряването на парламентарния капацитет 

за оценка на технологии в европейските държави, по-специално в новите държави 

членки. 

 

3. STOA осъществява дейността си по начин, който гарантира, че резултатите съответстват 

на ролята на Парламента като законодател. 

 

4. Дейността на STOA се ръководи от дългосрочни цели и се различава от дейността на 

изследователските отдели на Секретариата, чиято задача е да посрещат потребности, 

свързани с определени секторни или краткосрочни изследвания. 

 

 

Член 2 

Дейност на STOA 

 

1. За целите на оценките на технологичните възможности STOA извършва проучвания и 

организира семинари, експертни обсъждания и посещения в научни и технически 

институции. STOA прилага пълния инструментариум, необходим за извършването на 

съвременна парламентарна оценка на технологичните възможности. Диалогът относно 

научните и техническите въпроси се осъществява в рамките на конференции, годишната 

лекция на STOA или други дейности, определени от комитета за STOA. Изданията на 

STOA служат за постигането на посочените по-горе цели. 

 

2. Проучванията на STOA се осъществяват под формата на отворени научни изследвания 

и не са обвързани с никакъв запазен интерес, който може да ограничи тяхната 

обективност. С изключение на случаите, посочени в член 6, параграф 4, резултатите от 

проучванията на STOA не подлежат на приемане или гласуване. Следователно 

резултатите на проучванията, осъществени от STOA, не представляват задължително 

възгледите на мнозинството в Парламента. STOA публикува всички проучвания, 

представени от изпълнители на договори, в съответствие с реда и условията на 

съответните договори, без да се засягат разпоредбите на член 6, параграф 4 от настоящия 

правилник. 
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3. Всички членове на Парламента и всички парламентарни органи могат да представят на 

комитета за STOA предложения за дейности, които да бъдат предприети от STOA. 

 

4. Администрацията на STOA е част от отговорностите на Генералната дирекция за 

парламентарни изследвания, която създава секретариат за STOA в рамките на 

съответния отдел. 

 

5. Генералната дирекция за парламентарни изследвания управлява бюджетните средства, 

които се предоставят на STOA посредством бюджета на Европейския парламент, в 

съответствие с Финансовия регламент и правилата за неговото прилагане, както и всички 

допълнителни вътрешни правила, установени за тази цел.4 

 

 

Член 3 

Комитет за STOA 

 

1. Комитетът за STOA е неразделна част от структурата на Парламента. 

 

2. Комитетът за STOA взема решения относно дейностите, осъществявани от STOA. 

 

3. Комитетът за STOA включва 25 членове с право на глас: 

- заместник-председателя на Парламента, отговарящ за STOA; 

- шестима членове, назначени от комисията по промишленост, изследвания и енергетика; 

- трима членове, назначени от комисията по заетост и социални въпроси; 

- трима членове, назначени от комисията по околна среда, обществено здраве и 

безопасност на храните; 

- трима членове, назначени от комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите; 

- трима членове, назначени от комисията по транспорт и туризъм; 

- трима членове, назначени от комисията по земеделие; 

- един член, назначен от комисията по правни въпроси; 

- един член, назначен от комисията по култура и образование; 

- един член, назначен от комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни 

работи. 

 

4. Членовете на комитета за STOA се назначават за срок от две години и половина, който 

подлежи на подновяване. Когато бива заместен пълноправен член, мандатът на неговия 

заместник е с продължителност до края на съответния период от две години и половина. 

 

 

Член 4 

Избиране и метод на работа на комитета за STOA 

 

1. След създаването си комисиите, посочени в член 3, параграф 3, назначават в срок от три 

месеца членовете на комитета за STOA от своята квота и съобщават имената им на 

Бюрото на Парламента. 

 

                                                 
4 Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, 

приложим за общия бюджет на Европейските общности (във вида, в който е изменен), както и Регламент (ЕО, 

Евратом) № 2342/2002 на Комисията от 23 декември 2002 г. относно определянето на подробни правила за 

прилагането на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим 

към общия бюджет на Европейските общности. 
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2. Заместник-председателят на Парламента, отговарящ за STOA, свиква и ръководи 

учредителното заседание на комитета за STOA преди избирането на председателя и 

двама заместник-председатели на комитета, които, съвместно със заместник-

председателя на Парламента, формират Бюрото на STOA, чиято отговорност е 

подготовката на заседанията на комитета. 

 

3. Комитетът за STOA заседава най-малко шест пъти в годината. Проектът на дневен ред 

се разпространява най-малко една седмица преди провеждането на съответното 

заседание. За всяко заседание се изготвя протокол.  

 

 

Член 5  

Договори с външни доставчици на научни услуги 

 

1. В съответствие с Финансовия регламент и правилата за неговото прилагане комитетът 

за STOA може да предложи на компетентния разпоредител с бюджетни кредити да 

възложи на външни научни експерти да оценят искането за проект за оценка на 

технологии преди изпълнението му, както и качеството на изследването след неговото 

приключване. Сключените за тази цел рамкови или индивидуални договори с външни 

доставчици на услуги предвиждат, че такива доставчици нямат право да изпълняват 

никакви други проекти за STOA. 

 

2. В съответствие с Финансовия регламент и правилата за неговото прилагане оценката на 

технологичните възможности като правило се извършва от един или повече външни 

изпълнители, с които компетентният разпоредител с бюджетни кредити сключва – по 

искане на комитета за STOA – рамков договор вследствие на публична покана за 

представяне на оферти. Всеки изпълнител трябва разполага с експертния опит на 

няколко научни институции от няколко държави членки. Услугата, която се предоставя 

съгласно договора, включва управление на проекта, научен анализ на проблема, 

посочване на възможностите за действие, както и представяне на резултатите по начин, 

разбираем за неспециалисти. Договорът се изпълнява от изпълнителя, на който е бил 

възложен договорът или може да бъде отчасти изпълнен, но при същия ред и условия 

като тези, посочени в поканата за представяне на оферти и при предварително одобрение 

от комитета за STOA, от подизпълнител на трета страна, чиито технологични и/или 

научни квалификации отговарят на същите стандарти и квалификационни изисквания 

като тези по отношение на самия изпълнител. По изключение проучванията относно 

оценката на технологичните възможности могат да бъдат осъществени също така от 

външни изпълнители по силата на индивидуални договори.  

 

3. Възможно е в договорите с външни доставчици на научни услуги да се включва 

условието част от договорната цена, ненадвишаваща 15%, да се предвижда за кампании 

за повишаване на осведомеността и подобряване на видимостта на съответния проект. 

 

 

Член 6 

Проучвания във връзка с оценката на технологичните възможности 

 

1. Проучванията във връзка с оценката на технологичните възможности предоставят 

отговор на средносрочни и дългосрочни, комплексни и интердисциплинарни въпроси, 

свързани с въздействието на научното и технологичното развитие върху обществото. 
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2. Комитетът за STOA одобрява представените за тази цел предложения въз основа на 

следните критерии: 

 

- значение на проблема за работата на Парламента; 

- научна и технологична важност на предложението; 

- стратегическо значение на предложението и съотносимостта му към приоритетите, 

определени от комитета за STOA; както и 

- наличие на научни оценки във връзка със същата тема. 

 

В случай че комитетът за STOA прецени, че съществува такава необходимост, се търси 

външна научна оценка, преди да бъде взето решение. Ако бъде взето решение за 

определено проучване, но заместник-председателят на Парламента, отговарящ за STOA, 

е гласувал „против“, следва да бъде изискано разрешение от Бюрото на Парламента. 

 

3. Изпълнителят на договора уведомява комитета за STOA за междинните резултати и 

представя окончателен доклад, който е разбираем за неспециалисти. 

 

4. Ако счете за необходимо, комитетът за STOA може да подложи окончателния доклад на 

оценка или преразглеждане от страна на независими външни научни експерти. До 

изготвянето на подобна оценка или преразглеждане комитетът има право да реши да не 

публикува доклада. Оценката или прегледът могат да бъдат публикувани заедно с 

проучването. В случай на отрицателна оценка, комитетът може да вземе решение да не 

публикува окончателния доклад. 

 

 

Член 7 

Стипендии „Рамон и Кахал“ 

 

1. Програмата „Рамон и Кахал“ предлага стипендии за лица със завършено висше 

образование и най-ниска степен на професионална квалификация (решение на Бюрото 

от 17 февруари 1997 г., последно изменено на 13 януари 2003 г.). Кандидатите трябва да 

имат диплом за завършено висше образование (най-ниска степен или степен 

„Магистър“) за научна или техническа специалност. Стипендиантите участват в 

изследователските дейности на STOA. 

 

2. Информацията относно стипендиите „Рамон и Кахал“ се публикува в научни издания и 

в интернет. Процедурите по подбор се извършват в съответствие със съответните 

вътрешни правила. 

 

 

Член 8 

Годишни доклади 

 

STOA публикува годишен доклад за своята дейност, включително усвояването на 

предоставения бюджет; този доклад се представя на Бюрото на Парламента и се публикува 

в интернет. 

 

Годишният доклад се изготвя под ръководството на председателя на STOA и се одобрява 

от комитета за STOA. 
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Член 9 

Сътрудничество с други институции 

 

STOA, под патронажа на председателя на Парламента, е член на Европейската 

парламентарна мрежа за оценка на технологиите (EPTA) и подкрепя инициативи за 

утвърждаване на парламентарното измерение на EPTA. STOA си сътрудничи с други 

парламентарни органи за оценка на технологии и участва в обмена на резултати от 

дейността им. 

 

 

Член 10 

Клауза за преразглеждане 

 

Настоящият правилник подлежи на оценка преди края на осмия парламентарен мандат, 

основана на доклад относно дейността на STOA по време на осмия парламентарен мандат, 

който се представя на Бюрото от заместник-председателя на Парламента, отговарящ за 

STOA. 

 

 

Член 11 

Заключителни разпоредби 

 

Освен ако настоящият правилник не предвижда друго, по аналогия се прилага Правилникът 

за дейността на Европейския парламент. Настоящият правилник влиза в сила на 1 юли 

2015 г. 


