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Проект

ЗАКОН ЗА ЗВАНИЯТА В НАУКАТА II ИЗКУСТВОТО И ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН "ДОКТОР"
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. Този закон определя условията и реда за присъждане и отнемане на званията в науката и изкуството и на образователната и научна степен "доктор".
Чл.2 /1/ Званията в науката и изкуството са:
1. асистент, научен сътрудник ІІІ степен:
2. старши асистент, научен сътрудник II степен;
3. главен асистент, научен сътрудник І степен;
4. доцент, старши научен сътрудник ІІ степен;
5. професор, старши научен сътрудник I степен.
/2/ Лицата, получили званията асистент, старши асистент, главен асистент, научен сътрудник III степен, научен сътрудник II степен и научен сътрудник I степен, са нехабилитирани лица.
/З/ Лицата, получили званията доцент, старши научен сътрудник II степен, професор, старши научен сътрудник   I степен, са хабилитирани лица.
Чл.З /1/ Органите, на които се възлагат функциите по присъждане и отнемане на званията в науката и на образователната и научна степен "доктор", са научният съвет на научната организация и научното жури.
/2/ Функциите по присъждане и отнемане на звания и на образователната и научна степен "доктор" във висшите училища по изкуствата се възлагат на академичните /факултетните/ съвети и жури по съответното изкуство.
/З/ Специализиран държавен орган за определяне на държавните критерии по научни и художествено-творчески направления и за контрол върху процедурите за присъждането на званията на хабилитирани лица и на образователната и научна степен "доктор" е Държавната агенция за атестация към Министерския съвет.
Чл.4 /1/ Държавната агенция за атестация определя Национален експертен състав.
/2/ Националният експертен състав включва хабилитирани лица, разпределени по направления и специалности в науката и изкуството. По определени от нея критерии Държавната агенция за атестация включва лица в Националния експертен състав по тяхно искане или по предложение на научните организации и висшите училища по изкуствата.
/З/ На всеки четири години Държавната агенция за атестация обнародва в "Държавен вестник" списъка на включените в Националния експертен състав лица, а на всеки шест месеца промените в него.
Чл.5 /1/ Научният съвет включва най-малко 11 хабилитирани лица на основен трудов договор в научната организация.
/2/ Председателят на научния съвет го регистрира в Държавната агенция за атестация и веднъж годишно го пререгистрира.
/З/ Научният съвет:
1. присъжда и отнема званията на нехабилитираните лица;
2. предлага на Държавната агенция за атестация да определи чрез жребий жури по съответната специалност за присъждане на званията "доцент", "старши научен сътрудник II степен", "професор", "старши научен сътрудник I степен" и на образователната и научна степен "доктор" за всяка процедура, като посочва:
а/ специалността съгласно регистъра по чл.43, ал.1, т.7 за формиране на журито;
б/ други и/или сродни специалности, когато проблематиката е свързана с повече от една специалност или броят на членовете на Националния експертен състав по специалността на конкурса или защитата е недостатъчен за формиране на жури;
в/ броя на членовете на журито от научната организация, обявила конкурса или защитата.
/4/ Хабилитираният състав на академичния /факултетния/ съвет във висшите училища по изкуствата изпълнява функциите и взема решения по ал.З, ако отговаря на условията в ал.1.
Чл.6 /1/ Журито присъжда званията на хабилитираните лица и образователната и научна степен "доктор".
/2/ Журито се състои от председател и шест членове -хабилитирани лица, включени в Националния експертен състав по научната или художествено-творческата специалност на обявения конкурс или защита. Поне трима от членовете на журито са външни лица за организацията, обявила защитата или конкурса.
/З/ Член на журито не може да бъде научният ръководител на докторанта. Други ограничения за членство в журито се определят в Правилника на Държавната агенция за атестация.
/4/ При липса на недостатъчен брой хабилитирани лица по специалността на обявения конкурс или защита или когато проблематиката е свързана с повече от една специалност, Държавната агенция за атестация попълва състава на журито по чл.5, ал.2, т.2.
Чл.7 /1/ Журито се избира за всяка процедура, като в състава му се включват:
1. не по-малко от двама професори или старши научни сътрудници I степен - за присъждане на образователната и научна степен "доктор";
2. не по-малко от трима професори или старши научни сътрудници I степен -за присъждане на званията "доцент" и • "старши научен сътрудник II степен";
        3. само професори и/или старши научни сътрудници I степен - за присъждане на званията "професор" и "старши научен сътрудник I степен.
/2/ Заседанията на журито се считат за редовни, ако на тях присъстват поне шестима членове от 7-членния му състав.
Чл.8 /1/ Присъденото звание, както и присъдената образователна и научна степен "доктор" удостоверяват квалификацията на .тис то в науката или изкуството.
/2/ Званието е задължително изискване за заемане на едноименната длъжност в научната организация или висшето училище по изкуство, обявили конкурса.
/З/ Лицата запазват званията си и след като престанат да заемат съответната длъжност.
Чл.9 /1/ Присъденото звание на хабилитирано лице се удостоверява с диплома, издадена от научната организация или висшето училище по изкуство, обявили конкурса.
/2/ Присъдената образователна и научна степен "доктор" се удостоверява с диплома, издадена от научната организация или висшето училище по изкуство, провели докторантурата.
/З/ Дипломите по ал. 1 и 2 се подписват от председателя на журито и от ръководителя на научната организация или висшето училище по изкуство.
/4/ Министерският съвет утвърждава единни държавни изисквания към вида и съдържанието на дипломите по ал. 1 и 2.
/5/ Държавната агенция за атестация поддържа регистър на хабилитираните лица.
/6/ Хабилитирано лице се назначава на едноименна длъжност в научна организация или висше училище по изкуство, след като представи удостоверение, че дипломата му е вписана в регистъра на Държавната агенция за атестация.
Чл.10 /1/ Разходите по присъждане на звание на хабилитирано лице и на образователната и научна степен "доктор" са за сметка на организацията, обявила конкурса или защитата.
/2/ Размерът на разходите по ал.1 се определят от Министерския съвет по предложение на Министерството на образованието и науката, съгласувано с Държавната агенция за атестация.
/З/ Административното обслужване на журитата се осигурява от организацията, обявила конкурса или провела докторантурата.
Глава втора
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ЗВАНИЯ
Чл. 11. Званието "асистент" и научното звание "научен сътрудник" се присъжда на лице, което има образователна степен не по-ниска от "магистър".
Чл.12 /1/ Научното звание "доцент" и научното звание "старши научен сътрудник II степен" се присъждат на лице, което има:
1. образователна и научна степен "доктор";
2. 	научни публикации у нас и в чужбина и/или значими внедрени научно-приложни разработки, които не са част от дисертационния му труд;
3. 	признание на научната му дейност - цитати, отзиви, участия в научни конференции, участие в национални и международни изследователски проекти, съгласно държавните критерии по чл.43, ал.1,т.1;
4. представена подробна програма за лекционен курс за званието "доцент";
5. не по-малко от три учебни години преподавателска дейност
във висше училище - за званието "доцент". 
/2/ Званието "доцент" в областта на изкуството се присъжда на лице, което има:
1. значителни творчески изяви;
2. признание на творческата му дейност, съгласно държавните критерии по чл.43, ал. 1, т. 1;
3. не по-малко от три учебни години преподавателска дейност във висше училище.
Чл.13 /1/ Научното звание "професор" и научното звание "старши научен сътрудник I степен" се присъжда на лице, което има:
1. научно звание "доцент" или "старши научен сътрудник II степен":
2. научни публикации у нас и в чужбина и/или значителни внедрени научно-приложни разработки, които не са част от дисертационния му труд, а ако лицето има научното звание "доцент" или "старши научен сътрудник П степен" - не е участвало с тях в конкурса за присъждането му;
3. национално и международно признание на научната му дейност - значителен брой цитати, отзиви, участие в научни конференции, водещо участие в български и/или в българската част на международни изследователски проекти, съгласно държавните критерии по чл.43, ал. 1, т. 1;
4. отпечатан лекционен курс и друга учебно-помощна литература за научното звание "професор";
5. не по-малко от пет учебни години преподавателска дейност във висше училище - за научното звание "професор".
/2/ Кандидатът за научното звание "професор" и научното звание "старши научен сътрудник I степен" представя обобщени лични научни приноси към научната специалност на конкурса, представени като обзор и придружени със съответните научни публикации.
/З/ Званието "професор" в областта на изкуствата се присъжда на лице, което има
 1. звание "доцент"
2. значителни творчески изяви в страната и/или в чужбина, с които то не е участвало в конкурса за присъждане на научното звание "доцент";
3. международно признание на творческата му дейност;
4. не по-малко от пет учебни години преподавателска дейност във висше училище.
Глава трета
ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ЗВАНИЯ В НАУКАТА И ИЗКУСТВОТО И НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН "ДОКТОР"
Раздел I 
Звания на нехабилитирани лица
Чл.14 /1/ Званията на нехабилитираните лица се присъждат от научните съвети на научните организации и от академичните /факултетните/ съвети на висшите училища по изкуствата въз основа на конкурс.
/2/ Научните организации и висшите училища по изкуствата обявяват и провеждат конкурс в съответствие с изискванията и процедурите, предвидени в този закон и в правилниците им. Обявата за конкурса се обнародва в Държавен вестник и поне в един всекидневник.
/З/ В обявата на конкурса се посочва и срокът за подаване на документите, който не може да бъде по-кратък от един месец, считано от датата на обнародването в Държавен вестник.
/4/ Научната организация или висшето училище по изкуство осигурява публичен достъп до документите, подадени за участие в конкурса.
/5/ Конкурсът включва изпит по научната или художественотворческата специалност, изпит по чужд език и избор от съвета.
/6/ Съветът провежда избора между лицата, получили на изпита по специалността оценка не по-ниска от много добър /5.00/ и на изпита по чужд език оценка не по-ниска от добър /4.00/.
/7/ Решението на съвета може да бъде обжалвано в едноседмичен срок пред ръководителя на организацията, обявила конкурса.
/8/ Ръководителят на научната организация или висшето училище по изкуство в 14-дневен срок от избора сключва трудов договор с лицето, спечелило конкурса.

Чл.15 /1/ Когато в конкурс, обявен от научна организация, участват само лица с образователната и научна степен "доктор" по научната специалност на конкурса, научният съвет провежда избор между тях, без те да полагат изпит.
/2/ Когато в конкурса участват и други лица, научният съвет може да проведе избор само между лицата с образователна и научна степен "доктор" по обявената научна специалност, без те да полагат изпит.
/З/ Когато в случаите по ал.1 и 2 не бъде избран нито един кандидат, се насрочва изпит, в който могат да участват всички допуснати до конкурса лица.
/4/ В конкурс, обявен от висше училище по изкуство, се провежда изпит за всички участници в конкурса.

Раздел II
 Звания на хабилитирани лица
Чл.16 /1/ Научните организации и висшите училища по изкуствата обявяват конкурс за длъжност, едноименна на званията по чл.2, ал. 1
/2/ В конкурса имат право да участват лица, които отговарят на изискванията за присъждане на званието по специалността на обявения конкурс.
/З/ Конкурсът се обявява в съответствие с процедурите, предвидени в този закон и в правилника на научната организация или висшето училище по изкуства. Обявата за конкурса се обнародва в Държавен вестник се публикува поне в един национален всекидневник.
/4/ В обявата за конкурса се посочва и срокът за подаване на документите, който не може да бъде по-кратък от 3 месеца, считано от датата на обнародването му.
/5/ Научната организация или висшето училище по изкуство осигуряват публичен достъп до документите, подадени за участие в конкурса.

Чл.17. В двуседмичен срок от изтичането на срока по чл.16, ал.4 въз основа на подадените документи научният съвет на научната организация или академичният /факултетният/ съвет на висше училище по изкуство вземат решение за допускане на кандидатите до конкурса, откриват процедура за присъждане на званието и предлагат на Държавната агенция за атестация в двуседмичен срок да определи жури по реда на чл.5.
Чл. 18 /1/ Журито в двуседмичен срок от избора му:
1. избира свой председател;
2. взема решение за допускане на кандидатите до конкурса;
3. определя рецензенти от състава си;
4. 	насрочва публичното представяне на кандидатите. 
/2/ Журито определя:
1. трима рецензенти - професори или старши научни сътрудници I степен - за присъждане на званието "професор" или "старши научен сътрудник I степен";
2. двама рецензенти, от които поне един професор или старши научен сътрудник I степен - за присъждане на званието "доцент" или "старши научен сътрудник II степен";
3. поне един рецензент - външно лице за организацията, обявила конкурса.
/З/ Публичното представяне на кандидатите за званията по чл.2, ал.1 в областта на науката е лекция - експозе на собствените им научни постижения, а в областта на изкуството - организирана творческа проява. Кандидатите за званието "доцент" и "професор" изнасят и лекция по предмет от учебната програма.
/4/ Публичното представяне се насрочва до един месен след изтичане на срока по ал. 1 и се извършва в присъствие на ж\ ри ю.
/5/ Публичното представяне на кандидатите се организира от организацията, обявила конкурса, която публикува съобщение за насрочването му поне в един национален всекидневник.
/6/ Кандидатите, неявили се на публично представяне, отпадат от конкурса.
Чл.19 /1/ Рецензентите представят рецензиите си в 3-месечсн срок от датата на избора им.
/2/ В рецензията се дава оценка за всеки кандидат поотделно дали отговаря на изискванията за присъждане на званието по специалността на обявения конкурс и на свързаните с тях държавни критерии. Рецензията трябва да съдържа еднозначно мотивирано становище относно това дали и на кого от кандидатите да се присъди званието.
/З/ След постъпването на рецензиите, те се предоставят на кандидатите, които в едноседмичен срок могат да подадат писмени възражения по тях до председателя на журито.
Чл.20 /1/ Председателят на журито насрочва заседание в двуседмичен срок след постъпването на последната рецензия, ако са изпълнени изискванията за публичното представяне.
/2/ Заседанието е закрито и на него журито изслушва рецензиите, провежда обсъждане и взема решение по присъждане на званието.
Чл.21 /1/ Заседанието на журито е редовно, ако на него присъстват председателят и най-малко петима от неговите членове. Рецензентите задължително присъстват на заседанието.
/2/ Гласуването е поименно чрез писмен вот "да" или "не", като никой член на журито не може да се въздържи от него. Всеки член на журито има право да гласува с "да" само за един от кандидатите, като представя и кратки писмени мотиви заедно с вота си.
/З/ Председателят съобщава вота на всеки член, прочита мотивите му и обявява резултата. За избран се счита кандидатът, получил най-малко пет вота "да".
/4/ Решението се подписва от всички присъстващи. Несъгласните записват в протокола особеното си мнение.
/5/ Решението на журито е окончателно по същността на конкурса и може да бъде обжалвано само за допуснати процедурни нарушения.
Чл.22 /1/ Всички материали по конкурса се изпращат от журито на Държавната агенция за атестация в едноседмичен срок от датата на вземане на решението. В същия срок журито изпраща с препоръчана поща решението на научната организация или висшето училище по изкуство, обявили конкурса, и на участниците в конкурса.
/2/ Участниците в конкурса могат да правят пред Държавната агенция за атестация възражения по процедурата в триседмичен срок от датата на изпращане на решението.
Чл.23 /1/ Държавната агенция за атестация се произнася с решение на процедурата, включително и по постъпили възражения, в едномесечен срок от датата на получаване на материалите.
/2/ При констатиране на процедурни нарушения, довели до опорочаване на решението на журито, Държавната агенция за атестация отменя решението, като посочва нарушенията и определя чрез жребий жури с нов състав, което да проведе нова процедура.
/З/ Държавната агенция за атестация уведомява научната организация или висшето училище по изкуство, както и лицата, участвали в конкурса, за решението си в едноседмичен срок от постановяването му.
Чл.24 /1/ При липса на констатирани от Държавната агенция за атестация нарушения в двуседмичен срок след получаване на уведомлението по чл.23, ал.З, научната организация или висшето училище по изкуство също в двуседмичен срок издава диплома за присъденото звание, регистрира я в Държавната агенция за атестация и назначава лицето на едноименната длъжност.
/2/ Държавната агенция за атестация вписва в дипломата нейния регистрационен номер.
Чл.25 /1/ Когато в едномесечен срок от датата на назначаването лицето не заеме длъжността, то възстановява на научната организация или висшето училище по изкуство разходите по процедурата.
/2/ Алинея 1 не се прилага в случай на неработоспособност на лицето.
Раздел III
Процедура за присъждане на образователната и научна степен
"доктор"
Чл.26 /1/ Процедурата за присъждане на образователната и научна степен "доктор" започва по молба на докторанта до съответната научна организация или висшето училище по изкуство. Към молбата се прилагат три копия от дисертационния му труд. В едномесечен срок от подаването на молбата се определя научно жури по реда на чл.5.
/2/ В двуседмичен срок от избирането му научното жури се произнася на закрито заседание по допускане на докторанта до защита съгласно държавните критерии по чл.43, ал. 1, т. 1.
/З/ Когато научното жури допусне докторанта до защита, то избира от своя състав двама рецензенти, от които поне един професор или старши научен сътрудник I степен.
/4/ Поне един от рецензентите е външно за организацията лице.
Чл.27 /1/ Рецензентите са длъжни да представят рецензиите си в едномесечен срок от датата на избора им.
/2/ В рецензията си всеки рецензент дава оценка за дисертационния труд с оглед спазването на изискванията за присъждане на образователна и научна степен "доктор" и свързаните с тях държавни критерии. Рецензията трябва да съдържа еднозначно мотивирано становище относно това дали да се присъди образователната и научна степен "доктор".
Чл.28 /1/ Образователната и научна степен "доктор" се присъжда на заседание на научното жури.
/2/ Заседанието се насрочва от председателя на журито в двуседмичен срок от постъпването на рецензиите.
/З/ Заседанието се провежда не по-късно то 45 дни след постъпването на рецензиите.
/4/ Заседанието се провежда в един ден на две фази:
1. публична защита на дисертационния труд;
2. закрито заседание за обсъждане на защитата и за вземане на решение.
Чл.29 /1/ Заседанието на научното жури е редовно, ако на него присъстват председателят и най-малко петима от неговите членове. Рецензентите присъстват задължително на заседанието.
/2/ Гласуването е поименно чрез писмен вот "да" или "не", като никой член на журито не може да се въздържи от него. Той представя и кратки писмени мотиви заедно с вота си.
/З/ Председателят съобщава вота на всеки член, прочита мотивите му и обявява резултата. Образователната и научна степен "доктор" се присъжда на лицето, ако то е получило най-малко пето вота "да".
/4/ Решението се подписва от всички присъстващи. Несъгласните записват в протокола особеното си мнение.
/5/ Решението се обявява публично след гласуването.
/б/ Решението на журито е окончателно по научната същност на дисертационния труд и може да бъде обжалвано само за допуснати процедурни нарушения.
Чл.З0 /1/ Всички материали по защитата се изпращат на Държавната агенция за атестация в едноседмичен срок от обявяването на решението. В същия срок научното жури изпраща копие от решението до организацията, обявила защитата.
/2/ Докторантът може да направи възражение по процедурата пред Държавната агенция за атестация в двуседмичен срок от датата на защитата с копие до организацията, обявила защитата.
Чл.31 /1/ Държавната агенция за атестация се произнася с решение по процедурата, включително и по постъпили възражения, в едномесечен срок от датата на получаване на материалите.
/2/ При констатиране на процедурни нарушения, довели до опорочаване на решението на журито, Държавната агенция за атестация отменя решението, като посочва нарушенията и определя чрез жребий жури с нов състав, което да проведе нова защита.
/З/ Държавната агенция за атестация уведомява организацията и докторанта за решението си в едноседмичен срок от постановяването му.
Чл.32 /1/ При липса на констатирани от Държавната агенция за атестация нарушения в двуседмичен срок след получаване на уведомлението по чл.31, ал.З организацията издава диплома на лицето за присъдената образователна и научна степен "доктор" и я регистрира в Държавната агенция за атестация.
/2/ Държавната агенция за атестация вписва в дипломата нейния регистрационен номер.
Глава четвърта
ОТГОВОРНОСТ ПО ПРИСЪЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН "ДОКТОР"
Чл.ЗЗ /1/ Член на жури, нарушил процедурите или несъобразил се с държавните критерии, се изключва от списъка на Националния експертен състав за срок от една до три години с решение на Държавната агенция за атестация.
/2/ При повторно нарушение виновното лице се изключва завинаги от списъка на Националния експертен състав.
/З/ Хабилитирано лице, включено в Националния експертен състав по реда на чл.4, не може да отказва участие в състав на жури, освен при отпуск по болест, служебен отпуск, командировка в чужбина с продължителност повече от два месеца или ако е член на жури. При неоснователен отказ от участие Държавната агенция за атестация прилага санкциите по ал.1, съответно по ал.2.
/4/ Член на жури не може да отсъства от заседанията на журито, освен при отпуск по болест. При неоснователно отсъствие Държавната агенция за атестация прилага санкцията по ал.1, съответно по ал.2.
Глава пета
ОТНЕМАНЕ НА ЗВАНИЯТА НА ХАБИЛИТИРАНИ ЛИЦА И НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН "ДОКТОР"
Чл.34 /1/ Званието не се присъжда, а присъденото се отнема на лице, което е осъдено с влязла в сила присъда за умишлено престъпление, свързано с:
1. измама в хода на процедурата по присъждането;
2. нарушаване на права на интелектуалната собственост:
3. 	действия в качеството си на хабилитирано лице.
/2/ Образователната и научна степен "доктор" не се присъжда, а присъдената се отнема при условията на ал. 1, т. 1 и 2.
/З/ Когато присъдата е постановена в хода на процедурата или защитата, тя се прекратява от организацията, обявила конкурса или защитата, по отношение на това лице.
/4/ Когато присъдата е влязла в сила след обсъждането на званието или на образователната и научна степен "доктор", организацията уведомява Държавната агенция за атестация. Агенцията отнема званието или степента д решение, което се обнародва в Държавен вестник.
/5/ Трудовото правоотношение с лицето, на което е отнето званието, се прекратява.
Чл.35. Органите по чл.З, установили факти, свързани с измама при процедура на присъждане и/или нарушени права на интелектуалната собственост, сезират прокуратурата.
Глава шеста
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА АТЕСТАЦИЯ
Чл.36 /1/ Държавната агенция за атестация е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София.
/2/ Държавната агенция за атестация осъществява дейността си в съответствие с този закон и с правилника за устройството и дейността й, приет от Министерския съвет.
/З/ Органите за управление на Държавната агенция за атестация  са Атестационният съвет и председателят на Атестационния съвет.
/4/ Председателят на Атестационния съвет е председател и на Държавната агенция за атестация. Той представлява агенцията и ръководи дейността й.
Чл.37 /1/ Атестационният съвет се състои от председател и 8 членове - професори или старши научни сътрудници I степен.
/2/ Министър-председателят назначава председателя и членовете на Атестационния съвет по предложение на министъра на образованието и науката.
Чл.З8 /1/ Мандатът на председателя и членовете на Атестационния съвет е 4-годишен.
/2/ Едно лице не може да бъде в състава на Атестационния съвет повече от два последователни мандата.

Чл.39. Статутът на председател и на член на Атестационния съвет е несъвместим със заемането на длъжност на ръководител на научна организация или висше училище по изкуство или на негов заместник.
Чл.40 /1/ Председателят и членовете на Атестационния съвет се освобождават преди изтичането на мандата им:
1. по тяхна писмена молба;
2. при системно неизпълнение на задълженията им;
3. при обективна невъзможност да изпълняват задълженията си повече от 3 месеца;
4. 	при възникване на несъвместимост в случаите по чл.39. 
/2/ В случаите по ал.1, т.2, 3 и 4 министър-председателят освобождава председателя и членовете на Атестационния съвет по предложение на министъра на образованието и науката въз основа на решение на Атестационния съвет.
/З/ Попълването на Атестационния съвет се извършва по реда на чл.37, ал.2.
Чл.41 /1/ Атестационният съвет:
1. утвърждава  държавни  критерии  за  присъждане  на образователната и научна степен "доктор" и на званията по чл.2,ал.1,т.4и5;
2. утвърждава критериите за включване на хабилитирани лица в Националния експертен състав;
3. изготвя и поддържа списъка на Националния експертен състав;
4. поддържа регистър на научните съвети по чл.5, ал.2;
5. определя чрез жребий жури по реда на чл.5;
6. произнася се по процедурата и отменя решения на журитата в случаите по чл.23 и 31;
7. създава и актуализира регистър на направленията и специалностите в науката и изкуството;
8. разрешава включването на чуждестранни учени в състава на журито;
9. признава дипломи за образователната и научна степен "доктор", издадени в чужбина;
10. налага санкции по чл.ЗЗ;
11. 	отнема звания на хабилитирани лица и образователната и научна степен "доктор".
/2/ Заседанията на Атестационния съвет са редовни, ако на тях присъстват 2/3 от членовете му.
/З/ Атестационният съвет взема решения с мнозинство повече от половината от поименния си състав.
/4/ При осъществяване на правомощията си по ал.1, т.1 и 2 Атестационният съвет създава комисии с временен статут.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на този закон:
1. "Научна организация" е висше училище или друга организация, независимо от правната форма на създаването й, за която научните изследвания са основна дейност и в която има най-малко един научен съвет;
2. "Държавни   критерии"   са   определени   количествени показатели, по които се оценява изпълнението на изискванията за присъждане на научно звание на хабилитирано лице и на образователната и научна степен "доктор" по всяко научно направление.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§2 /1/ Процедурите, открити до влизането в сила на закона, по които са избрани рецензенти, се довършват по досегашния ред. В тези случаи не се прилагат разпоредбите на чл.24, ал.2 - чл.27, като научните комисии на Висшата атестационна комисия вземат решение за присъждане на научна степен или научно звание или решение за отказ.
/2/ Кандидатът за научно звание или научна степен може да обжалва решението в едномесечен срок от съобщаването му пред Президиума на Висшата атестационна комисия, а след прекратяване на дейността му - пред Атестационния съвет на Държавната агенция за атестация само за нарушения на процедурата. Когато установи, че е допуснато нарушение на процедурата. Президиумът на Висшата атестационна комисия, съответно Атестационният съвет на Държавната агенция за атестация, отменя решението на комисията и постановява окончателно решение.
/З/ Президиумът на Висшата атестационна комисия, а след прекратяване на дейността му, Държавната агенция за атестация издава дипломи за научни степени и свидетелства за научни звания, присъдени по реда на ал. 1.
§ З /1/ В двумесечен срок от влизането в сила на закона Атестационния съвет се назначава в съответствие с разпоредбите на чл.37. Мандатът на Президиума на Висшата атестационна комисия се прекратява с назначаването на Атестационния съвет.
/2/ Мандатът на научните комисии на Висшата атестационна комисия се прекратява с назначаването на комисии по науки и изкуства на Държавната агенция за атестация. Тези комисии изпълняват и функциите на научните комисии на Висшата атестационна комисия по Закона за научните степени и научните звания до приключването на процедурите по § 2.
/З/ Мандатът на специализираните научни съвети се прекратява с приключването на процедурите по § 2.
§ 4. В тримесечен срок от влизането в сила на закона Министерският съвет по предложение на министъра на образованието и науката приема Правилник за устройството и дейността на Държавната агенция за атестация и утвърждава регистъра по чл.41, ал.1, т.7.
§ 5. Държавната агенция за атестация в тримесечен срок от приемането на правилника по § 4 обнародва в Държавен вестник списъка на Националния експертен състав и утвърждава държавните критерии по чл.41, ал. 1, т. 1.
§ 6. Министерският съвет в 6-месечен срок от влизането в сила на закона по предложение на министъра на образованието и науката приема Наредба за единните държавни изисквания за вида и съдържанието на дипломите за образователна и научна степен "доктор" и за званията "доцент", "старши научен сътрудник II степен", "професор" и "старши научен сътрудник I степен" и Наредба за докторантурата.
§ 7. Държавната агенция за атестация е правоприемник на Висшата атестационна комисия. Трудовите правоотношения на служителите се уреждат при условията на чл. 123 от Кодекса на труда.
§ 8. Лицата с научна и образователна степен "доктор" и с научна степен "доктор на науките" получават към заплатата си допълнително възнаграждение, определено от Министерския съвет.
§9 /1/ Лицата с научна степен "доктор на науките", придобита по Закона за научните степени и научните звания или при условията и по реда на § 2, имат правата на професор или старши научен сътрудник I степен по чл.4, ал.2, чл.5, ал.1 и 4, чл.б, ал.2, чл.7, ал.1 и чл.37,ал.1.
/2/ За лицата с научна степен "доктор на науките" не се прилагат разпоредбите на чл.13, ал.1, т.1 и ал.З, т.1.
/З/ Разпоредбите на чл.34, ал.2, 3 и 4 и на чл.41, ал.1, т. 11 се прилагат и за научната степен "доктор на науките".
§ 10. В Закона за висшето образование /обн., ДВ, бр.112 от 1995 г., изм. и доп., бр.28 от 1996 г., бр.5б от 1997 г., попр., бр.57 от 1997 г., изм. и доп., бр. 58 от 1997 г., бр.60 от 1999 г., попр., бр. 66 от 1999 Г., изм. и доп., бр.111 и 113 от 1999 г. и бр. 54 от 2000 г./ се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл.Ю, ал.2, т.4 в края на изречението се добавя изразът "срещу заплащане на такси в размери, определени с тарифа на Министерския съвет".
2. В чл.21, т.6, чл.4б, ал.6, чл.48, ал.З, чл.51, ал.2, чл.53. ал.2 и чл.б4, ал.4 думите "Закона за научните степени и научните звания" се заменят със "Закона за званията в науката и изкуството и за образователната и научна степен "доктор".
§ 11. Този закон отменя Закона за научните степени и научните звания /обн., ДВ, бр.36 от 1972 г.; изм. и доп., бр.43 от 1975 г.. бр.12 от 1977 г., бр.61 от 1981 г., бр.94 от 1986 г., бр.10 от 1990 г.. бр 59 от 1992 г, бр.112 от 1995 г, бр.28 от 1996 г. и бр.54 от 2000 г
§ 12. Изпълнението на закона се възлага на Министерския съвет
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МОТИВИ
към проекта на Закон за званията в науката и изкуството и за образователната и научна степен "доктор"
Действащият Закон за научните степени и научните звания е приет през 1972 г. и досега е претърпял редица изменения и допълнения с цел да се осъвременят отделни текстове, но без да се променя същността му. Той е съобразен с изискванията на предходната политическа и социална система и е подчинен на централизираното управление на науката от държавните органи. Централизацията е заложена в триинстационната пирамидална структура за присъждане на научните степени и научите звания, която включва научен съвет на организацията, обявила защитата или конкурса, или специализиран научен съвет, назначен от Висшата атестационна комисия (ВАК), научна комисия на ВАК и Президиум на ВАК. Всеки един от тези органи има правомощия да се произнася по научната същност на защитата или конкурса, като органът с най-висока компетентност (научният съвет) има най-малки права, а окончателното решение се взема от Президиума на ВАК, който поради разнородния си състав се произнася въз основа на най-общи съображения. Така кадровото развитие на научния потенциал е иззето от научните организации, за чиито нужди се провеждат конкурси или защитите.
Действащият закон регулира усложнена система за научно развитие, включваща две научни степени ("доктор" и "доктор на науките"), свързани (но не задължително) със званията за хабилитация ("доцент" и "професор"» респ. "ст.н.с. П или I ст."). Така системата превръща придобиването на по-високата степен в самоцел, стеснява полето на научната дейност и осигурява такова научно израстване, което на практика се осъществява напълно едва в предпенсионна възраст. Освен това възможността за хабилитация чрез хабилитационен труд, използвана в някои научни специалности, поставя към учените неравностойни изисквания за кадрово израстване.
Действащият закон предвижда непрозрачни процедури (тайно гласуване, гласуване с “въздържал се”), които внасят сериозни съмнения в научната мотивировка и компетентност на лицата, участващи в гласуването. В редица случаи това води до противоречия между резултата от гласуването и публично оповестените рецензии и мнения. Предвидените процедури за контрол и корекции са на практика твърде продължителни и също непрозрачни. В крайна сметка е решаващ резултатът от колективен вот, който не е еквивалентен с мнението на тесните специалисти по научната страна на съответния разглеждан случай.
Действащият закон въвежда твърде общи критерии за оценка при процедурите за придобиване на научно звание или степен, а за изкуствата такива липсват.
Все по-тясната интеграция на българската наука и висше образование с реалностите и тенденциите в страните от Европейския съюз налагат да се приеме нов закон за званията и степените в науката и изкуството.
В проектозакона са заложени следните идеи:
1. Въвеждане на едноинстанционна система за присъждане на научните звания на хабилитираните лица и на образователната и научна степен "доктор", при която изборът или защитата се провежда от научно жури от хабилитирани лица, компетентни по съответната научна специалност и избирани за всеки конкретен случай. Решението на научното жури е окончателно по същността на защитата или конкурса.
2. Повишава се нивото на компетентност при присъждането на научни степени и звания, поради факта, че членовете на журито са тесни специалисти в конкретната област
3. Компетентността на членовете на научните журита се гарантира с избора им от списък на Национален експертен състав, който се съставя от научните комисии на Държавната агенция за атестация (ДАА) по критерии, утвърдени от Атестационния съвет на ДАА. Процедурите за избора са прозрачни, гласува се само с "да" или '"не". Гласуването е явно и е придружено с писмените мотиви на всеки член от журито, което извежда на преден план личната отговорност.
4. Законопроектът премахва втората научна степен "доктор на науките", която ненужно усложнява системата за научно израстване и ограничава творческата активност на учения в една тясна тематика.
5. Опростената и съкратена процедура води до навременното навлизане и реализация на младите хора в науката, което е съществено достойнство на закона.
6. Въвеждат се държавни критерии за присъждане на научните звания на хабилитираните лица и на образователната и научна степен "доктор", конкретното съдържание на които се разработва и актуализира от научни комисии с временен статут. Критериите съдържат и определени количествени показатели, по които се оценява степента на изпълнение на изискванията за присъждане на научно звание на хабилитирано лице и на образователната и научна степен "доктор" по всяко научно направление.
7. Присъденото научно звание или степен се свързва с конкретната организация и така влияе върху нейната отговорност и авторитет.
8. Контролът в системата за присъждане на научните звания и на образователната и научна степен "доктор" се осъществява от специализиран орган - Държавна агенция за атестация към Министерския съвет. Тя контролира спазването единствено на процедурите и на държавните критерии и е упълномощена да налага санкции на органите, допуснали нарушения при присъждането на научните звания на хабилитираните лица и на образователната и научна степен "доктор".
Приемането на предложения законопроект ще отговори на очакванията на академичната общност за модерна и ефикасна система за присъждане на степени и звания в науката и изкуствата.
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