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Относно:

проект на постановление на Министерския съвет за изменение и
допълнение на Правилника за прилагане на Закона за развитието на
академичния състав в Република България

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание § 42, т.1, буква “а“ от Преходните и заключителни разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона за развитието на академичния състав в
Република България и чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет
и на неговата администрация внасям за разглеждане проект на постановление на
Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона
за развитието на академичния състав в Република България, приет с ПМС № 202 от
10.09.2010 г.
Основната цел на предлаганите с постановлението изменения и допълнения на
правилника е да се осигури съответствие с направените изменения и допълнения в Закона
за развитието на академичния състав в Република България. Акцент на промените е

създаването на условия за обективно и безпристрастно прилагане на минимални
национални изисквания към научната, преподавателската и/или художественотворческата или спортната дейност на кандидатите за придобиване на научни степени и
за заемане на академични длъжности във висшите училища и научните организации.
Националните изисквания са изготвени по групи показатели за различните научни
степени и академични длъжности в деветте научни области и съответстващите им
направления. Това ще доведе до хармонична обвързаност между научните постижения
на кандидатите и възможностите за академичното им израстване.
Прилагането на Закона за развитието на академичния състав в Република
България след приемането му през 2010 г. без наукометрични изисквания към
кандидатите за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности
доведе единствено до значително увеличаване броя на хабилитираните лица и на
присъдените научни степени, без това да допринесе за увеличаване на научната
продукция и нейната значимост в институционален и национален мащаб. Този проблем
беше допълнително усложнен от липсата на достатъчно строги изисквания към
професионалната компетентност и обективност на членовете на научното жури, както и
на конкретни механизми за ефективен контрол.
С измененията в Закона и съгласно проекта за изменения и допълнения на
правилника за неговото прилагане оценяването на дисертационен труд и на кандидатите
за академични длъжности ще се извършва от журитата само за лицата, които отговарят
на минималните национални изисквания, определени в правилника, както и на
допълнителните изисквания в правилниците на висшите училища и научните
организации, когато такива са предвидени. До конкурс за заемане на академична
длъжност ще се допускат лица, за които не е доказано по законоустановения ред
плагиатство в научните трудове.
За членове на научното жури ще се избират лица, хабилитирани в български
висши училища или научни организации, с постижения в съответната научна област, а
по възможност – и в съответното направление и специалност, включени в регистъра по
чл. 2а от Закона за развитието на научния състав в Република България, 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. Всички
членове на научното жури трябва да отговарят на съответните минимални национални
изисквания.
Регламентира се създаването и поддържането на публичен регистър като
електронна база данни, в който ще се вписват лицата, придобили научни степени, и

хабилитираните лица, защитените дисертационни трудове, както и лицата, придобили
научни степени в чужбина, признати по законоустановения ред.
В резултат на предлаганите с проекта промени в Правилника за прилагане на
Закона за развитие на академичния състав в Република България се очаква да се създаде
общовалидна национална рамка за участие и провеждане на процедурите за придобиване
на научни степени и заемане на академични длъжности, съобразена със спецификата на
различните научни области и професионалните направления. В средносрочен план
прилагането й ще доведе до:
1. създаване на много по-добри условия за обективност и безпристрастност при
оценяването, както и до равнопоставеност на кандидатите при провеждане на
процедурите;
2. повишаване качеството на академичния състав чрез създаване на условия за
обективна конкуренция на базата на минималните национални изисквания;
3. повишаване на качеството и количеството на научната продукция в Република
България;
4. осигуряване на възможност за по-ефективен контрол върху провежданите
процедури за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности.
Заедно с това предложените изменения и допълнения не засягат основния
принцип за академична автономия на висшите училища и научните организации,
регламентиран в Закона за развитие на академичния състав в Република България и в
Закона за висшето образование.
Прилагането на изменения и допълнен правилник не изисква допълнителни
финансови средства и няма да доведе до пряко или косвено въздействие върху
държавния бюджет.
Предложеният проект на постановление на Министерския съвет е съгласуван с
министрите в изпълнение разпоредбата на чл. 32, ал. 1 и 5 от Устройствения правилник
на Министерския съвет и на неговата администрация, като получените бележки и
предложения са включени в справка за отразяването им.
Проектът на постановлението е публикуван на основание чл. 26, ал. 2 и 3 от
Закона за нормативните актове и чл. 85, ал. 1 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация на интернет страницата на
Министерството на образованието и науката и на Портала за обществени консултации
на Министерския съвет.

С проекта на постановление на Министерския съвет не се въвеждат разпоредби от
европейското право, поради което не се налага изготвяне на справка за съответствие с
европейското законодателство.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Предвид гореизложеното и на основание § 42, т. 1, буква „а“, от Преходните и
заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за развитието
на академичния състав в Република България и чл. 8, ал. 1 и 2 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам
Министерският съвет да приеме проекта на постановление на Министерския съвет за
изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за развитието на
академичния състав в Република България, приет с ПМС № 202 от 10.09.2010 г.
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