Р ЕП УБЛИ КА БЪ ЛГ АР ИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

СТАНОВИЩЕ
на дирекция „Модернизация на администрацията“
ОТНОСНО: частична предварителна оценка на въздействието на проекта на Закон за
изменение и допълнение на Закона за развитието на академичния състав
в Република България
На основание чл. 30б, ал. 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация дирекция „Модернизация на администрацията“ съгласува
постъпилата по електронен път частична предварителна оценка на въздействието на проекта
на Закон за изменение и допълнение на Закона за развитието на академичния състав в
Република България със следните препоръки:
1. По отношение на раздел 1 „Дефиниране на проблема“
Проблемът е дефиниран коректно. С оглед на предоставената информация в раздел 4
и раздел 9 за създаването на публичен регистър, в който да се вписват лицата, придобили
научна степен във висше училище или научна организация в Република България,
защитените дисертационни трудове и хабилитираните лица в Република България,
предлагаме липсата на такава информационна система към момента също да бъде упомената
като проблем. В подраздел 1.2. е посочено, че липсата на общовалидни изисквания/стандарти
за научните постижения, необходими за придобиване на научна степен и заемане на
академична длъжност е довела до значително увеличаване на броя на процедурите за
придобиване на научна степен и заемане на академична длъжност. Следва да се посочат
десетте институции с най-много процедури и техният конкретен брой. С оглед осигуряване
на единна регистрова политика е необходимо да бъде поискано становище от Държавна
агенция „Електронно управление” предвид създаването новия публичен електронен
регистър. Становището следва да се поиска преди междуведомственото съгласуване на
законопроекта. Необходимо е и да се посочат обобщени данни за броя на видовете
процедури от влизането в сила на закона спрямо времето, в което действа висшата
атестационна комисия (за професор, доцент и т.н.).
2. По отношение на раздел 2 „Цели“
С оглед на спазването на изискването целите да адресират преодоляването на
дефинираните в раздел 1 проблеми, препоръчваме да се добави като цел въвеждането на
високи изисквания за професионалната компетентност и обективността на членовете на
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научното жури, чиито липси са дефинирани като Проблем 2 в подраздел 1.2. Добре е да се
добави и необходимостта от създаването на информационна система за вписване на
информацията, посочена в т. 1. Също така, следва да се посочи с какъв брой или процент се
цели да се намалят процедурите, посочени като прекомерно увеличени в дефинирането на
проблема.
3. По отношение на раздел 3 „Идентифициране на заинтересованите страни“
В този раздел е необходимо да се посочи броя на всяка една от определените
заинтересовани страни, като необходимата информация би могла да бъде извадена от
регистрите и списъците, поддържани от Министерството на образованието и науката
(Регистъра на акредитираните висши училища Република България, Регистъра на научните
организации и на учените, който е част от Регистъра за научната дейност в Република
България и т.н.). Целта на посочването на броя на заинтересованите страни е да се придобие
представа за мащаба на промените.
4. По отношение на раздел 4 „Варианти на действие“
По отношение на вариант 1 е необходимо да се посочи и в каква насока ще бъдат
изискванията, които се планира да се въведат относно професионалната компетентност и
обективност на членовете на научното жури.
5. По отношение на раздел 5 „Негативни въздействия“
При посочването на негативните въздействия за вариант 0 следва да се определи с
колко ще продължат да се увеличават процедурите на годишна база, като информацията бъде
базирана на исторически данни.
На основание чл. 30б, ал. 4 е необходимо окончателната оценка на въздействието да
бъде съобразена с препоръките от становището.
На основание чл. 85, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация е необходимо това становище да бъде публикувано заедно с
преработената оценка на въздействието и проекта на акт при обществените консултации,
провеждани в изпълнение на Закона за нормативните актове.
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