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1. Дефиниране на проблема:
Необходимостта от изменение и допълнение на Закона за развитието на
академичния състав в Република България (ЗРАСРБ) се обуславя от наличието на
несъвършенства в съществуващата в ЗРАСРБ уредба на обществените отношения,
свързани с придобиването на научните степени и заемането на академични длъжности
във висшите училища и научните организации в Република България.
1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете
аргументите, които обосновават нормативната промяна.
Законът за развитие на академичния състав в Република България е приет през
2010 г., като в годината на неговото приемане част от разпоредбите му бяха отменени
от Конституционния съд на Република България с Решение № 11 от 5 октомври 2010 г.
В същото време Законът за развитие на академичния състав в Република България
беше приет нееднозначно от академичната общност на страната.
Анализът на резултатите от прилагането на ЗРАСРБ за времето на неговото
действие показва, 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.
В основата на мотивацията за приемане на Закон за изменение и допълнение на
Закона за развитието на академичния състав в Република България е стремежът на
Министерството на образованието и науката и заинтересованите страни да се
преодолеят несъвършенствата в съществуващата в ЗРАСРБ уредба на обществените
отношения, свързани с придобиването на научните степени и заемането на академични
длъжности във висшите училища и научните организации в Република България, като
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.
Опишете

1.2.

какви

законодателство

са
или

проблемите

в

възникналите

прилагането

на

обстоятелства,

съществуващото
които

налагат

приемането на ново законодателство. Посочете възможно ли е проблемът да
се реши в рамките на съществуващото законодателство чрез промяна в
организацията на работа и/или чрез въвеждане на нови технологични
възможности (например съвместни инспекции между няколко органа и др.)
Проблем 1: Липсата на общовалидни изисквания/стандарти за научните
постижения, необходими за придобиване на научна степен и за заемане на академична
длъжност доведе до значително увеличаване на броя на процедурите за придобиване
на научна степен и заемане на академична длъжност и съответно - до увеличаване на
броя на хабилитираните лица, без това да е обвързано с повишаване на научната
продукция в институционален и национален мащаб.
Проблем 2: Липсват високи изисквания за професионалната компетентност и
обективността на членовете на научното жури. Това създава възможности за прояви на
субективизъм, тъй като не са установени единни правила за работата на научните
журита и не са стандартизирани изискванията към изготвянето на становищата и
рецензиите на членовете на научното жури, особено по отношение на научните
постижения на кандидатите, включително и относно наличието/отсъствието на
плагиатство в научните трудове, оценявани в процедурите за придобиване на научни
степени и заемане на академични длъжности във висшите организации и научните
организации.
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Проблем 3: Липсват конкретни механизми за ефективен контрол (включително и
от страна на министъра на образованието и науката, съгласно чл. 53, ал. 6 от
Конституцията на Република България, както беше посочено и в мотивите на Решение
№ 11 на Конституционния съд от 5 октомври 2010 г.) върху процедурите по време на
провеждането им. Това изисква да се предвидят санкции и отговорности при
недобросъвестно изпълнение на задълженията на контролираните, които да са в
съответствие с принципа на академичната автономия.
Идентифицираните проблеми могат да се решат единствено чрез регулативна
намеса - приемане на Закон за изменение и допълнение на Закона за развитие на
академичния състав в Република България.
1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или анализи
за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?
Не са извършвани последващи оценки на нормативния акт.
2. Цели: Посочете целите, които си поставя нормативната промяна, по конкретен и
измерим начин и график, ако е приложимо, за тяхното постигане. Съответстват ли
целите на действащата стратегическа рамка?
Основната цел на предлаганите изменения и допълнения на 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 изграждане на хармонична връзка между научните постижения на
кандидатите и възможностите за тяхното академично израстване.
Министърът на образованието и науката ще има възможност за административен
контрол върху прилагането на минималните национални критерии, както и върху
дейността на висшите училища и научните организации при провеждане на текущите
процедурите за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности, в
съответствие с прогласеното в чл. 53, ал. 6 от Конституцията на Република България.
Измененията и допълненията не засягат основния принцип за академична
автономия на висшите училища и научните организации, залегнал в настоящия Закон
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за развитие на академичния състав в Република България и в Закона за висшето
образование.
3. Идентифициране на заинтересованите страни: Посочете всички потенциални
засегнати и заинтересовани страни, върху които предложението ще окаже пряко
или

косвено

въздействие

(бизнес

в

дадена

област/всички

предприемачи,

неправителствени организации, граждани/техни представители, държавни органи,
др.)
Приемането и действието на Закона за изменение и допълнение на Закона за
развитие на академичния състав в Република България ще засегнат широк кръг
заинтересовани страни, върху които нормативният акт ще има пряко въздействие министъра на образованието и науката; висшите училища и научните организации;
Националния център за информация и документация; Националната агенция за
оценяване и акредитация; лицата, придобили образователната и научна степен
„доктор“ и научната степен „доктор на науките“; лицата, заемащи академичните
длъжности „асистент“, „главен асистент“, „доцент“ и „професор“, както и лицата,
кандидатстващи за придобиване на научни степени и за заемане на академични
длъжности.
Законът за изменение и допълнение на Закона за развитие на академичния състав
в Република България ще окаже косвено въздействие и върху други заинтересовани
страни: бизнес и публични институции, синдикални организации, организации с
нестопанска цел в областта на висшето образование и науката, граждани.

4.

Варианти

на

действие:

Идентифицирайте

основните

регулаторни

и

нерегулаторни възможни варианти на действие от страна на държавата,
включително варианта „Без действие“.
Вариант 0 „Без действие“: Нулевият вариант означава да не се предприема нищо.
Този подход се основава на позицията, че установеният проблем може да се разреши
без регулативна намеса. Ако не се предприемат никакви действия, ще продължат да
съществуват идентифицираните проблеми при придобиването на научни степени и
при заемането на академични длъжности.
Липсват субективни и обективни данни, въз основа на които да се предположи, че
проблемът може да се разреши без предприемане на никакви действия.
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Поради гореизложеното вариант 0 в конкретния случай не е ефективен и е
необходимо да се отхвърли.
Вариант 1: Предприемане на регулаторна намеса - приемане на Закон за
изменение и допълнение на Закона за развитие на академичния състав в
Република България
При Вариант 1 се постига следното:
1. Създаване и прилагане на минимални национални изисквания към кандидатите за
придобиване на научна степен или за заемане на академична длъжност, като тези
изисквания са съобразени със спецификата на различните научни области и
професионални направления. Минималните национални изисквания са формулирани
като изисквания за допустимост за оценяване на кандидатите. Тяхното въвеждане е
съобразено с мотивите на Решение № 11 на Конституционния съд от 5 октомври 2010
г. по к.д. 13/2010 г., като в него е очертан кръгът (обхватът) на минималните
национални изисквания, установено е какво представляват те и по общ начин е
определено тяхното съдържание. Конкретните минимални числови стойности (брой
точки) ще бъдат определени в Правилника за прилагане на ЗРАСРБ.
2. Създаване на публичен 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.

В

регистъра

ще

бъдат

отразявани

индивидуалните

наукометрични показатели, както и показателите, които отразяват академични
постижения в преподавателската дейност на лицата. Основа на този регистър ще бъде
съществуващата към момента електронна база данни за защитените дисертационни
трудове и за хабилитираните лица в Република България по чл. 3 от Правилника за
прилагане на ЗРАСРБ. Регистърът ще се администрира от Националния център за
информация и документация към министъра на образованието и науката, като за
реквизитите, условията и реда за водене на регистъра се предвижда издаване на
наредба от министъра на образованието и науката.
3. Оценяването на дисертационните трудове и на кандидатите за заемане на
академични длъжности ще се извършва от журитата само за лицата, които отговарят
на минималните национални изисквания, на другите

изисквания, определени в

ЗРАСРБ и на допълнителните изисквания на висшите училища или научните
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организации, когато такива са налице.
4. 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 на проекта на Закон за изменение и допълнение на ЗРАСРБ 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.
Членовете на научното жури също трябва да отговарят на съответните минимални
национални изисквания.
5. Регламентират се правомощията на научното жури, когато при оценяването на
научен труд в процедурите по ЗРАСРБ научното жури установи плагиатство или се
получи писмен сигнал за плагиатство, който не е анонимен и е мотивиран, научното
жури задължително да се произнася с решение относно наличието или липсата на
плагиатство в дисертационния труд, по ред, установен в този закон и в правилниците
на висшите училища и научните организации.
6. Информацията, свързана с провеждането на конкурсите, е предвидено да остане
публично достъпна най-малко 5 години след приключването на конкурса.
7. Според действащия ЗРАСРБ и в съответствие с нормата на чл.53, ал. 6 от
Конституцията на Република България се развива процедурата за осъществяване на
контрол от страна на министъра на образованието и науката относно дейността на
висшите училища при осъществяване на процедурите за

придобиване на научни

степени и за заемане на академични длъжности, относно съответствието им с
изискванията на ЗРАСРБ, Правилника за прилагането му и правилниците на висшите
училища, съответно на научните организации. В проекта на Закон за изменение и
допълнение на ЗРАСРБ се предвижда министърът на образованието и науката да
осъществява контрол и относно допустимостта на кандидатите по отношение на
съответствието на техните постижения с минималните национални изисквания.
8. Осигурява се възможност, когато дипломата за научна степен или свидетелството
за научно звание, издадени по реда на 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 да издава удостоверение, което ще съдържа датата и номера
на оригиналната диплома или оригиналното свидетелство. Притежателите на такова
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удостоверение ще ползват всички права на притежателите на свидетелство или
диплома, издадени по реда на отменения Закон за научните степени и научните
звания.
Предложеният проект на нормативен акт няма да доведе до пряко и/или косвено
въздействие върху държавния бюджет.
Поради изложеното дотук Вариант 1 – предприемане на законодателни мерки,
следва да се приеме като необходим и възможен.
5.

Негативни

въздействия:

Опишете

качествено

(при

възможност

–

и

количествено) всички значителни потенциални икономически, социални, екологични и
други негативни въздействия за всеки един от вариантите, в т.ч. разходи (негативни
въздействия) за идентифицираните заинтересовани страни в резултат на
предприемане на действията. Пояснете кои разходи (негативни въздействия) се
очаква да бъдат второстепенни и кои да са значителни.
Вариант 0 „Без действие“: При прилагането Вариант 0 „Без действие“
запазването на наличната към момента нормативна уредба създава предпоставки за
отрицателни последици в социален и икономически аспект. Ще продължи
значителното увеличаване на броя на процедурите за придобиване на научна степен и
за заемане на академична длъжност и съответно - увеличаването на броя на
хабилитираните лица, без това да е обвързано с повишаване на научната продукция в
институционален и национален мащаб.
Крайните потърпевши от това развитие ще бъдат преките заинтересовани страни висшите училища, научните организации, преподавателите, научните работници,
студентите и докторантите, тъй като ще продължат да съществуват условия, които
противоречат на стремежа им към повишаване качеството на академичния състав при
спазване принципите на академичната автономия и етика.
Увеличаването на броя на лицата с придобити научни степени и на лицата,
заемащи академични длъжности, но без реални и полезни за икономиката и бизнеса
научни резултати, ще има негативно отражение в цялост и върху икономическото
развитие на страната.
Отрицателните въздействия ще имат и социално измерение – по посока на
понижаване на авторитета на висшите училища, научните организации и на
академичния състав сред гражданите на Република България.
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Вариант 1 : Приемане на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона
за развитие на академичния състав в Република България:
Не се очакват отрицателни въздействия в икономически и социален аспект при
предприемане на регулаторна намеса - приемане на проекта на Закон за изменение и
допълнение на Закона за развитие на академичния състав в Република България.
Прилагането на Вариант 1 няма да доведе до негативни въздействия относно
екологичното равновесие, както и до промяна в административните тежести за
бизнеса.
6. Положителни въздействия: Опишете качествено (при възможност – и
количествено) всички значителни потенциални икономически, социални, екологични и
други ползи за идентифицираните заинтересовани страни за всеки един от
вариантите в резултат на предприемане на действията. Посочете как очакваните
ползи кореспондират с формулираните цели.
Вариант 0: “Без действие“: Не е налице положително въздействие. Ако не се
предприемат никакви действия, ще продължат да съществуват идентифицираните
проблеми, свързани с придобиването на научни степени и заемането на академични
длъжности във висшите училища и научните организации в Република България.
Вариант 1: регулативна намеса. Приемането и действието на Закон за изменение и
допълнение на Закона за развитие на академичния състав в Република България ще
имат положителни въздействия в социален и икономически план.
Предприемат се конкретни стъпки за създаване на национална общовалидна
рамка за участие в процедурите за придобиване на научни степени и заемане на
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 степен и за заемане на академична длъжност.
В средносрочен план тези промени ще гарантират създаване на благоприятни
условия за:
-

обективност и безпристрастност при оценяването, както и равнопоставеност на
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кандидатите при провеждане на процедурите;
-

повишаване качеството на академичния състав на базата на обективна
конкуренция въз основа на националните изисквания;

-

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

-

осигуряване на ефективен контрол върху провежданите процедури.

Подобреното качество на висшето образование и научните изследвания ще се
отрази в позитивен план върху цялостното икономическо развитие на Република
България.
В по-широка перспектива се очаква да се създадат благоприятни условия за научна
и академична кариера и добър диалог между представителите на научната и
академичната общност, държавата и обществото, което ще окаже положително
влияние върху повишаването на социалната роля и значимост на висшето образование
и научните изследвания и подобряване на връзката: висше образование – наука –
бизнес.
Ще се повиши доверието на гражданите към висшите училища и научните
организации като към институции със значим принос за просперитета на държавата и
обществото, а също и към представителите на академичния състав като към личности
с висок обществен авторитет.
Прилагането на Вариант 1 няма да има негативни ефекти относно екологичното
равновесие, както и няма да доведе до промяна в административните тежести за
бизнеса.
В резултат на гореизложеното категорично се налага изводът, че само Вариант 1регулаторна намеса (приемане на Закона за изменение и допълнение на ЗРАСРБ)
съдържа потенциал за изпълнение на политики за осъществяване на стратегическите
цели в сферата на висшето образование и науката в Република България, и поконкретно: изграждане на устойчива и ефективна връзка между висшите училища,
научните организации и бизнеса, увеличаване на научната продукция и подобряване
на нейното качество и практическата й приложимост с цел развитието на икономиката
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на страната.

7. Потенциални рискове: Посочете възможните рискове от приемането на
нормативната промяна, включително възникване на съдебни спорове:
При извършените проучвания в процеса на изготвяне на настоящата частична
предварителна оценка на въздействието не са установени рискове от приемането на
Закон за изменение и допълнение на ЗРАСРБ, включително възникване на съдебни
спорове.
8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица:
☐ Ще се повиши
☐ Ще се намали
Х Няма ефект
8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи
режими и услуги?
Приемането и действието на Закон за изменение и допълнение на Закона за
развитие на академичния състав в Република България няма ефект върху
административната тежест за физическите и юридическите лица.
Приемането и действието на Закон за изменение и допълнение на Закона за
развитие на академичния състав в Република България не са свързани с нови
регулаторни режими и не засягат съществуващи режими и услуги.
9. Създават ли се нови регистри?
Когато отговорът е „да“, посочете колко и кои са те:
С приемането на Закон за изменение и допълнение на Закона за развитие на
академичния състав в Република България се създава Публичен електронен регистър, в
който се вписват:
1. лицата, придобили научна степен във висше училище или научна организация в
Република България;
2. защитените дисертационни трудове;
3. хабилитираните лица в Република България.
10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия
(МСП)?
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☐ Актът засяга пряко МСП
Х Актът не засяга МСП
☐ Няма ефект
Приемането и действието на Закон за изменение и допълнение на ЗРАСРБ ще
окаже позитивно въздействие върху микро-, малките и средните предприятия, тъй
като се създават благоприятни условия за подобряване на качеството на висшето
образование и научната продукция, както и на връзката висше образование - наука бизнес.
11. Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието?
☐ Да
Х Не
12. Обществени консултации: Обобщете най-важните въпроси за консултации в
случай на извършване на цялостна оценка на въздействието или за обществените
консултации по чл. 26 от Закона за нормативните актове. Посочете индикативен
график за тяхното провеждане и видовете консултационни процедури.
Провеждането на обществени консултации се осъществява по чл.26 от Закона за
нормативните актове.
13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския
съюз?
☐ Да
Х Не
С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за развитие на академичния
състав в Република България не се въвеждат разпоредби от европейското право.
14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за
изработването на нормативния акт:
Име и длъжност: Мария Фъртунова, директор на дирекция „Висше образование“
Дата:
Подпис:
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