Мотиви
към Закона за изменение и допълнение на Закона за развитие на академичния състав
в Република България
Причини, които налагат приемането на изменения на закона:
Действащият Закон за развитие на академичния състав в Република България
(ЗРАРСБ) е приет през 2010 г., като още с приемането му някои текстове са оспорвани от
група народни представители от 41-то Народно събрание и впоследствие са отменени от
Конституционния съд с Решение № 11 от 5.10.2010 г.
ЗРАСРБ е приет като алтернатива на отменения Закон за научните степени и
научните звания и принципно променя философията, подхода и методиката за
придобиване на научни степени и за заемането на академични длъжности. За прилагане на
ЗРАСРБ е издаден правилник, който конкретизира закона.
Новият ред за придобиване на научни степени и за заемане на академични
длъжности премахна централизирания подход и сложната многостепенна процедура за
придобиване на научни степени и научни звания, и даде свобода на висшите училища и
научните организации сами да определят необходимостта от разкриване на процедури,
както и да определят състава на научните журита.
ЗРАСРБ беше приет противоречиво от академичната общност. От една страна,
ЗРАСРБ отговори на дългогодишните искания за опростяване и съкращаване на сроковете
на процедурите за придобиване на научни степени и академични звания.
От друга страна, липсата на общовалидни изисквания/стандарти

за научните

постижения, необходими за придобиване на научна степен и за заемане на академична
длъжност, доведе до значително ускоряване на тези процеси, без това да е обвързано с
повишаване на научната продукция в институционален и национален мащаб. Този
проблем беше допълнително усложнен от липсата на достатъчно строги изисквания за
професионална компетентност и обективност на членовете на научното жури, както и от
липсата на конкретни механизми за ефективен контрол (вкл. и от страна на министъра на
образованието и науката) върху процедурите, както по време на провеждането им, така и
след приключването им. Това ограничи възможността да се предотвратяват проявите на
субективизъм и да се установят единни правила за работата на научните журита, както и
да се стандартизират изискванията към изготвянето на техните становища и рецензии,
особено по отношение на научните постижения на кандидатите, включително и да се
предвидят санкции/отговорност при недобросъвестно изпълнение на задълженията им.
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Резултатите от прилагането на ЗРАСРБ за четирите години от неговото действие
показват, че са налице проблеми, които противоречат на основната цел, заложена при
разработването му, а именно: повишаване качеството на академичния състав при спазване
принципите на академична автономия и етика.
Тези разбирания, мотивират предлаганите промени в ЗРАСРБ.
Цел на закона:
Основната цел на предлаганите промени в ЗРАСРБ е да се осигурят условия за
обективно, безпристрастно и законосъобразно прилагане на единни национални
изисквания към кандидатите за придобиване на научни степени и за заемане на
академични длъжности във висшите училища и научните организации, което да доведе до
хармонична връзка между научните постижения на кандидатите и възможностите за
тяхното академично израстване.

Министърът на образованието и науката ще има

възможност за административен контрол и върху прилагането на минималните
национални критерии. Промените не засягат основния принцип за академична автономия
на висшите училища и научните организации, залегнал в настоящия ЗРАСРБ и ЗВО.
Основни положения в законопроекта:
1.

В предложения проект на закон се предвижда приемането и прилагането на
минимални национални изисквания към кандидати за придобиване на
научна степен или заемане на академична длъжност, като тези изисквания са
съобразени

със

спецификата

на

различните

научни

области

и

професионални направления. Минималните национални изисквания ще
бъдат нормативно установени в правилника за прилагане на закона.
2.

Висшите училища и научните организации могат да определят в
правилниците си допълнителни изисквания към кандидатите за придобиване
на научни степени и за заемане на академичните длъжности, както и повисоки изисквания от минималните национални изисквания.

3.

Оценяване на дисертационен труд и на кандидатите за академични
длъжности се извършва от журитата само за лицата, които отговарят на
минималните национални изисквания.

4.

За членове на научно жури се избират само български граждани хабилитирани лица, включени в регистъра за научната дейност в Република
България по чл. 7б от Закона за насърчаване на научните изследвания, и/или
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чуждестранни

учени,

които

отговарят

на

съответните

минимални

национални изисквания и са изявени в съответната научна област, а при
възможност - и в съответното професионално направление и специалност.
5.

Информацията свързана с провеждането на конкурсите е предвидено да
остане публично достъпна поне до 2 години след приключването на
конкурса.

6.

По време на процедурите, министърът на образованието и науката
осъществява контрол и относно

ще

допустимостта на кандидатите по

отношение на съответствието на техните постижения с минималните
национални изисквания.
Очаквани резултати:
Предлаганите промени в ЗРАСРБ се очаква да създадат национална общовалидна
рамка за кандидатстване в конкурсите за научни степени и академични длъжности,
съобразена със спецификата на различните научни области и професионални направления.
Въвеждат се правила за лицата, които ще участват в научните журита. Те ще трябва да
отговарят на минималните национални изисквания за придобиване на научна степена и за
заемане на академична длъжност. В средносрочен план тези промени ще доведат до:
-

създаване на много по-добри условия за обективност, безпристрастност при
оценяването, както и равнопоставеност на кандидатите при провеждане на
процедурите;

-

повишаване качеството на академичния състав чрез създаване на условия за
обективна конкуренция на базата на националните изисквания;

-

повишаване на качеството и количеството на научната продукция в Р България;

-

осигуряване на ефективен контрол върху провежданите процедури и т.н.

Освен това предложеният проект за изменение на закона ще прецизира
нормативните текстове като отстрани някои неясноти и противоречия, позволяващи
разнопосочно тълкуване при прилагане на разпоредбите му.
Необходимост от допълнителни финансови средства:
Прилагането на закона и изпълнението на дейностите, предвидени в него, ще се
осигурява финансово в рамките на определените средства за образование и наука през
съответната година.
3

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
Проектозаконът е изготвен след задълбочено проучване и анализ на нормативната
уредба, както и на добрите практики в европейски и международен план.
Във връзка с чл. 28, ал. 2, т. 5 от Закона за нормативните актове, предложеният
законопроект няма отношение към правото на Европейския съюз, поради което не е
необходимо да се изготвя справка за съответствие с правото на ЕС.
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