Проект!
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РАЗВИТИЕТО НА
АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
(Обн., ДВ, бр. 38 от 2010 г.; изм. с Решение № 11 на Конституционния съд на РБ от
5.10.2010 г. - бр. 81 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 101 от 2010 г., изм., бр. 68 от 2013 г.)
§ 1. Създава се чл. 2а:
„Чл. 2а. (1) Националният център за информация и документация към министъра на
образованието и науката поддържа регистър, като електронна база данни за лицата,
придобили научна степен във висше училище или научна организация в Република
България, за защитените дисертационни трудове и за хабилитираните лица в Република
България.
(2) В регистъра се вписват и лицата с придобити научни степени в чужбина, които
са признати от висшите училища или от научните организации в Република България при
условията и реда на този закон.
(3) Висшите училища и научните организации изпращат в Националния център за
информация и документация по един екземпляр от защитените дисертационни трудове и
авторефератите към тях на хартиен и електронен носител, информация за издадените
дипломи за придобита образователна и научна степен "доктор" и научна степен "доктор на
науките", както и за избраните на академични длъжности лица в срок до 14 дни след
датата на издаването на дипломата, съответно датата на избора.
(4) За всяко лице, вписано в регистъра по ал. 1, се създава електронен профил, в
който се отразяват обстоятелства, свързани с:
1.

индивидуалните

наукометрични

показатели,

които

отразяват

научните

постижения на лицето и/или показателите, които отразяват постиженията му в
художествено-творческата или спортната дейност;
2. индивидуалните показатели, които отразяват академични постижения в
преподавателската дейност;
3 промяна в заеманата академична длъжност;
4. освобождаване от академична длъжност и основанията за това;
5. други обстоятелства, които отразяват научните и академичните постижения на
лицето и/или постиженията му в художествено-творческата или спортната дейност.
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(5) Информацията в регистъра е публична при спазване на Закона за защита на
личните данни.
(6) Обстоятелствата по ал. 4 се вписват в регистъра по заявление на висшите
училища, научните организации или на самите лица. Заявителят декларира верността на
заявените за вписване обстоятелства, които не се удостоверяват с официален документ.
(7) Изпълнителният директор на Националния център за информация и
документация отказва вписване в регистъра, когато се установи, че:
1. заявените са вписване обстоятелства са неистински;
2. приложените официални документи не са издадени в установената от закона форма.
(8) Отказът по ал. 7 може да се обжалва при условията и по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
(9) Реквизитите, условията и редът за водене на регистъра по ал. 1 се определят с
наредба на министъра на образованието и науката.“
§ 2. Създава се чл. 2б:
„Чл. 2б. (1) Кандидатите за придобиване на научна степен и за заемане на
академичните длъжности „главен асистент“, „доцент“ и „професор“ трябва да отговорят
на минималните национални изисквания към научната, преподавателската и/или
художествено-творческата или спортната им дейност.
(2) Минималните национални изисквания се определят като минимални числови
стойности на обективно измерими:
1. Наукометрични показатели, които отразяват научните постижения и техния отзвук
в научната литература и/или показатели, които отразяват измерими постижения в
художествено-творческата или спортната дейност, като: брой авторски монографии; брой
статии в реферирани и индексирани списания; брой глави в книги; брой студии и/или
обзори; брой цитати в реферирани и индексирани списания от други автори на статиите на
кандидата; брой подадени заявки за международни патенти; брой подадени заявки за
национални патенти; брой изнесени доклади на научни конференции (вкл. пленарни и
поканени); получени отличия и награди във връзка с научните, художествено-творческите
или спортните постижения на кандидата; брой участия в научни и/или организационни
комитети на международни конференции; участия като редактор или като член на
редакторския колектив в реферирани списания, брой ръководени проекти от кандидата в
областта на съответната научна, художествено-творческа или спортна дейност; размер на
финансовите средства на ръководени научни проекти; брой авторски изложби; брой
авторски филми; брой излъчени авторски радио и/или телевизионни предавания; брой
изнесени авторски концерти; брой написани партитури и други подобни постижения,
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съотносими към съответната научна област и/или професионално направление;
2.

Показатели,

които

отразяват

измерими

академични

постижения

в

преподавателската дейност, като брой защитили докторанти; брой въведени нови
лекционни курсове; брой разработени нови серии от упражнения за лекционни курсове;
брой издадени учебници в чужбина; брой издадени учебници и/или учебни пособия в
България, включително публикуван електронен учебник; ръководство на магистърски
и/или

бакалавърски

преподавателската

програми

дейност,

и

други

съотносими

подобни

към

академични

съответната

научна

постижения
област

в

и/или

професионално направление.
(3) Минималните национални изисквания по ал. 2 се определят в правилника за
прилагане на закона по научни области и направления за всяка научна степен и
академична длъжност.
(4) Отговаря на минималните национални изисквания кандидат, който е събрал
минималния брой точки за съответната научна област или направление на базата на
индивидуалните му постижения по група показатели измежду показателите по ал. 2.
Минималният брой точки, групата показатели и редът за изчисляване на числовата
стойност за кандидата се определят в правилника за прилагане на закона за всяка научна
област или направление.
(5) При спазване на този закон и правилника за неговото прилагане висшите училища
и научните организации може да определят в правилниците си допълнителни изисквания
към кандидатите за заемане на академичните длъжности.“
§ 3. В чл. 3 се създава ал. 3:
(3) Оценяване на дисертационен труд и на кандидатите за академични длъжности
"главен асистент", "доцент" и "професор" се извършва само за лицата, които отговарят на
минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2, съответно на изискванията по чл.
2б, ал. 5.“
§ 4. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата „Оценяването“ се заменя с „Оценката за съответствие с
минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2, съответно с изискванията по чл. 2б,
ал. 5, както и оценяването“;
2. В ал. 3:
а) Изречение първо се изменя така:
„За членове на научното жури се избират лица, хабилитирани в български висши
училища или научни организации с постижения в съответната научна област, а по
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възможност – и в съответното направление и специалност, включени в регистъра по чл. 2а
и/или учени от чуждестранни висши училища или научни организации с постижения в
съответната научна област, а при възможност - и в съответното направление и
специалност.“
б) В изречение четвърто пред думата „резервен“ се добавя „по един външен и
вътрешен“
3. Създава се нова ал. 4:
„(4) Членовете на научното жури трябва да отговарят на съответните минимални
национални изисквания по чл. 2б, ал. 2.“
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:
„(5) За членове на научното жури по ал. 1 не могат да бъдат избирани лица:
1. които са свързани лица по смисъла на § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби с
кандидат за придобиване на научна степен или заемане на академична длъжност, както и
лица, които имат частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и
обективното изпълнение на работата им като членове на журито;
2. за които е доказано по установения ред плагиатство в научните трудове;
3. освободени от академична длъжност по чл. 35, ал. 1, т. 2.“
4. Създава се нова ал. 6:
„(6) Обстоятелствата по ал. 5 в процедурите за придобиване на научна степен и за
заемане на академична длъжност се установяват с декларация от всеки член на научното
жури.“
5. Досегашната ал. 5 става ал. 7 и се изменя така:
„(7) На своето първо заседание научното жури по ал. 1:
1. избира един от членовете си за председател;
2. взема решение за допускане на кандидатите до оценяване;
3. определя от състава си рецензенти за допуснатите кандидати.“
6. Досегашната ал. 6 става ал. 8, като в нея в края се добавя „и се оформят в
протокол“.
7. Досегашната ал. 7 стават ал. 9.
§ 5. В чл. 6, ал. 1 в края се поставя запетая и се добавя „което отговаря на
минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2“.
§ 6. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашния текст става ал. 1.
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2. Създава се ал. 2:
„(2) До защита на дисертационен труд се допускат лицата, които отговарят на
минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2.“
§ 7. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 в края се поставя запетая и се добавя „което отговаря на минималните
национални изисквания по чл. 2б, ал. 2“.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) До защита на дисертационен труд се допускат лицата, които отговарят на
минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2.“
3. Досегашните ал. 3, ал. 4 и ал. 5 стават съответно ал. 4, ал. 5 и ал. 6.
§ 8. В чл. 15, ал. 1 пред думата „доцент“ се добавя „главен асистент“, след което се
поставя запетая.
§ 9. В чл. 18, ал. 1 в края се поставя запетая и се добавя „което отговаря на
минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2, съответно на изискванията по чл.
2б, ал. 5“.
§ 10. В чл. 19 се създава т. 7:
„7. справка за изпълнение на минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2,
съответно на изискванията по чл. 2б, ал. 5, към която се прилагат необходимите
доказателства.“
§ 11. В чл. 20, ал. 1, изр. второ думата „двама“ се заменя с „трима“.
§ 12. В чл. 21, ал. 1 след думите „законовите изисквания“ се поставя запетая и се
добавя „включително на минималните национални изискванията по чл. 2б, ал. 2,“
§ 13. В чл. 22, ал. 3 в края се поставя запетая и се добавя „въз основа на
изпълнение на минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и на изискванията на
висшето училище или научната организация“.
§ 14. В чл. 23, ал. 1 след думата „избора“ се добавя „с тайно гласуване“.
§ 15. В чл. 24, ал. 1 се създава т. 4:
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„4. да отговарят на минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2, съответно
на изискванията по чл. 2б, ал. 5 .“
§ 16. В чл. 25, изр. второ думите „трима от членовете на журито“ се заменят с
„четирима от членовете на журито“.
§ 17. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
1. Ал. 1 се изменя така:
(1) Кандидатите представят справка за изпълнение на минималните национални
изисквания по чл. 2б, ал. 2, съответно на изискванията по чл. 2б, ал. 5, и справка за
оригиналните научни приноси, към които се прилагат съответните доказателства.
2. Създава се нова ал. 2:
(2) До оценяване се допускат лицата, които отговарят на минималните национални
изисквания по чл. 2б, ал. 2, съответно на изискванията по чл. 2б, ал. 5.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3, като в нея изречение първо се изменя така:
„В 14-дневен срок след изтичане на срока за подаване на документи научното жури
взема решение за допускане на кандидатите до оценяване и определя - за допуснатите
кандидати, двама рецензенти, от които поне единият е професор.“
§ 18. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 думите „изпълнението на условията по чл. 24, ал. 1“ се заменят с
„постиженията по чл. 26, ал. 1“.
2. В ал. 4:
а) в основния текст думите „по чл. 24, ал. 1“ се заменят с „по чл. 26, ал. 1“.
б) в т. 1:
аа) в буква „а“ думите „разработване на лекционни курсове;“ се заличават;
бб) буква „б“ се отменя.
в) в т. 2:
аа) в буква „а“ думите „участия с доклади на международни и национални научни
форуми;“ се заличават;
бб) буква „б“ се отменя;
вв) буква „г“ се отменя.
г) в т. 3:
аа) в основния текст след думата „художествено-творческата“ се добавя „или
спортната“
бб) в буква „а“ се изменя:
„а) участие в проекти; членство в творческа или спортна организация;“
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вв) в буква „б“ след думата „изкуството“ се добавя „или спортни постижения“.
§ 19. В чл. 27а, ал. 2, изр. второ след думата „провежда“ се добавя „с тайно
гласуване“.
§ 20. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 5:
„5. да отговарят на минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2, съответно
на изискванията по чл. 2б, ал. 5.“
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Кандидатите представят справка за изпълнение на минималните национални
изисквания по чл. 2б, ал. 2, съответно на изискванията по чл. 2б, ал. 5, и справка на
оригиналните научни приноси, към които се прилагат съответните доказателства.“
3. Досегашните ал. 3 и ал. 4 стават съответно ал. 4 и ал. 5.
§ 21. В чл. 29а думата „трима“ се заменя с „четирима“.
§ 22. В чл. 29б се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 1:
„(1) До оценяване се допускат лицата, които отговарят на минималните национални
изисквания по чл. 2б, ал. 2, съответно на изискванията по чл. 2б, ал. 5.“
2. Досегашната ал. 1 става ал. 2, като в нея думите „изпълнението на условията по
чл. 29“ се заменят с „постиженията по чл. 29, ал. 3“.
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3, като в нея:
а) в основния текст думите „чл. 29“ се заменят с „чл. 29, ал. 3“;
б) в т. 1:
аа) в буква „а“ думите „разработване на лекционни курсове“ се заличават;
бб) буква „б“ се отменя;
в) в т. 2:
аа) в буква „а“ думите „ръководство на научноизследователски проекти;“ и думите
„участия с доклади в международни и национални научни форуми“ се заличават.
бб) буква „в“ се отменя.
г) в т. 3:
аа) в основния текст след думата „художествено-творческата“ се добавя „или
спортната“;
бб) в буква „а“ след думите „художествено-творчески“ се добавя „или спортни“, а
след думата „творчески“ се добавя „или спортни“.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 23. В чл. 35, ал. 1, т. 1 се изменя:
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„1. когато бъде доказано по установения ред плагиатство в научните трудове, въз
основа на които е придобита научна степен или е заета академична длъжност.“
§ 24. В § 1 от Допълнителните разпоредби се създават т. 7, т. 8, т. 9, т. 10, т. 11,
т. 12 и т. 13:
„7. „плагиатство“ е представяне за собствено и/или използване под свое име или
под псевдоним на чуждо произведение на науката, литературата или изкуството или
значителна част от такова произведение;
8. „реферирани и индексирани списания“ са: списания, в които статиите се
публикуват след анонимно рецензиране и които са реферирани и индексирани в
международни бази данни, като например SCOPUS, ISI Web of Knowledge, ERIH, CEEOL,
EBSCO, Pro-Quest, EconLit, RePEc и др.
9. „монография” е публикувано научно издание, което съдържа пълно и всестранно
изследване на определен предмет или проблем или личност, написано от един или
няколко автори, придържащи се към един и същи възглед. Монографията е научен труд в
обем не по-малък от 100 стандартни страници и притежава ISBN. Тя съдържа разгърнато
съдържание, изчерпателна библиография, като в текста има позовавания на други научни
трудове.
10. „глава от книга” е обособено подразделение от основния текст на научен труд, в
което се разглежда отделен проблем (въпрос) от общата тема, дефиниран в заглавието или
означен с номер, публикуван в непериодично научно издание, което притежава съответно
ISSN или ISBN. Тя може да бъде от един или няколко автори.
11. „студия“ е публикувано научно изследване в списание, сборник или
самостоятелно, в което се разглеждат определени аспекти от проблеми и въпроси,
притежава съответно ISSN или ISBN и обемът му е от 20 до 99 стандартни страници.
12. „обзор“ е публикувано научно изследване в списание, сборник или
самостоятелно, в което се прави критичен преглед на публикуваната литература по
определен научен проблем, притежава съответно ISSN или ISBN и обемът му е от 10 до 99
стандартни страници.
13. „хабилитирани лица“ са:
а) лицата, които заемат или са заемали академичните длъжности „доцент“ или
„професор“;
б) лицата, придобили научна степен „доктор на науките“;
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в) лицата, придобили научно звание „доцент“, съответно "старши научен
сътрудник II степен" или „професор“, съответно "старши научен сътрудник I степен" по
смисъла на отменения Закон за научните степени и научните звания.“
§ 25. В § 4 от Допълнителните разпоредби се създава ал. 3:
„(3) Материалите от проведените процедури за придобиване на научна степен и за
заемане на академична длъжност се публикуват на интернет страницата на висшето
училище или научната организация и са публично достъпни най-малко 2 години след
приключване на съответната процедура.“
§ 26. В § 5 от Преходните и заключителни разпоредби се правят следните
изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 6:
„(6) Срокът по ал. 5 спира да тече за времето, през което лицата по ал. 4, т. 2
ползват отпуски за бременност, раждане и осиновяване, за отглеждане на малко дете, при
смърт или тежко заболяване на родител при условията и по реда, предвидени в чл. 163 –
165, чл. 167 и чл. 167а от Кодекса на труда.“.
2. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
§ 27. Създава се § 9б в Преходните и заключителни разпоредби:
„§ 9б. (1) Когато дипломата за научна степен или свидетелството за научно звание,
издадени по реда на чл. 34, б. „е“ от отменения Закон за научните степени и научните
звания, са изгубени, унищожени, повредени или са станали негодни за употреба,
Националният център за информация и документация към министъра на образованието и
науката издава удостоверение, което задължително съдържа трите имена на лицето,
придобитата от него научна степен или научно звание, датата и номера на дипломата или
свидетелството.
(2) Удостоверението по ал. 1 се издава по заявление на лицето и при наличие на
документация, от която е видно, че изгубеният, унищоженият, повреденият или станалият
негоден за употреба документ е бил издаден.
(3) Удостоверенията по ал. 1 се издават по образец, утвърден от министъра на
образованието и науката.
(4) Притежателите на удостоверение по ал. 1 ползват правата на притежателите на
диплома за научна степен или свидетелство за научно звание, издадени по реда на чл. 34,
б. „е“ от отменения Закон за научните степени и научните звания.“
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 28. Този закон влиза в сила от 01.05.2016 г.
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§ 29. Откритите и неприключили към влизането в сила на закона процедури за
придобиване на научна степен и за заемане на академична длъжност се довършват при
досегашните условия и ред.
§ 30. (1) В срок до шест месеца от обнародването на този закон в Държавен вестник
Министерският съвет изменя и допълва правилника по § 9, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби.
(2) В срок до два месеца от обнародването в Държавен вестник на изменението и
допълнението на правилника по ал. 1 министърът на образованието и науката издава
наредбата по чл. 2а, ал. 9.
(3) До влизане в сила на закона висшите училища и научните организации
привеждат своите правилници в съответствие с неговите изисквания и с правилника за
неговото прилагане.
§ 31. (1) Националният център за информация и документация към министъра на
образованието и науката формира регистъра по чл. 2а от електронната база данни за
защитените дисертационни трудове и за хабилитираните лица в Република България,
която се привежда в съответствие с изискванията на този закон в едногодишен срок от
влизането му в сила.
(2) В срока по ал. 1 съответствието с минималните национални изисквания по чл.
2б, ал. 2 за членовете на научните журита се установява с декларация от лицата, в която се
посочват и индивидуалните числови стойности на наукометричните показатели,
отразяващи научните им постижения и/или показателите, отразяващи постиженията им в
художествено-творческата или спортната дейност, както и показателите, които отразяват
академичните постижения в преподавателската дейност.
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