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ЗАКОН ЗА НАУЧНИТЕ ЗВАНИЯ 
Глава I 
Общи положения
Чл. 1. Този закон определя реда за присъждане и отнемане на научните звания.
Чл.2. По реда на този закон се присъждат следните звания:
Доктор
Научен асистент
Доцент
Професор
Чл.З. (1) Органи, на които се възлагат функциите по присъждане на званията "доктор", "доцент" и "професор" са специализираните научни съвети.
(2) Органи, на които се възлагат функциите по присъждане и отнемане на званието "научен асистент" са научните свети към висшите училища и научните организации.
(3) Научна организация е научно-изследователски институт, център или лаборатория, както и търговско дружество, изпълняващо научноизследователска и приложна дейност.
(4) Научните съвети трябва да имат действащ състав с повече от 10 хабилитирани лица.
(5) При необходимост научните съвети могат да бъдат разширявани.
Чл.4. За заслуги в развитието на науката и образованието научните съвети на висшите училища могат да присъждат на чуждестранни учени почетното звание "доктор хонорис кауза".
Чл.5. Решенията на специализираните научни съвети са окончателни по същността на конкурса и могат да бъдат обжалвани в двуседмичен срок пред Министъра на образованието и науката само за допуснати процедурни нарушения, плагиатство или други измами.
Чл.6. Контролната дейност по процедурите за избор на хабилитирани лица и присъждане на званието "доктор" се възлага на Министъра на образованието и науката, а контролната дейност за избора на научен асистент - на ръководителя на висшето училище или научната организация.
Чл.7. Министърът на образованието и науката определя броя на специализираните научни съвети и назначава членовете и ръководството им за срок от четири години след одобрение от Министерския съвет.
Чл. 8. ал. 1. Министърът на образованието и науката може да санкционира, включително и с освобождаване от длъжност, членове и ръководства на специализираните научни съвети при доказана корупция, системни необосновани отсъствия и нарушения на процедурите, както и по непригодност. 
ал.2. Министърът на образованието и науката можеда отнема присъдено звание при доказано плагиатство или други измами.
Чл.9. Към Министерството на образованието и науката се създава дирекция за научна атестация с функции, определени от вътрешен правилник.
Глава II 
Изисквания и процедура за присъждане на научното звание "доктор"
Чл. 10. Научното звание "доктор" се присъжда на кандидат с образователна степен "магистър", който е защитил докторантура.
Чл.11. Докторантурата е собствено изследване с научно-практическа стойност, основните резултати от което са изнесени на конгреси и други научни форуми и са публикувани в научни списания и книги.
Чл. 12. ал. 1. Висшите училища и научните организации обявяват броя на местата за обучение в докторантура.
ал.2. Зачисляването става от ръководството на висшето училище или научната организация по реда на класирането след конкурс по специалността и един западноевропейски език, но само ако оценката по специалността не е по-ниска от мн.добър (5), а по езика - добър (4).
ал.З. По доклад на ръководителя научният съвет може да одобри задочна докторантура без конкурс или субсидия.
Чл. 13. ал. 1. Изборът на двама рецензенти хабилитирани лица се извършва от специализирания научен съвет по предложение на научния съвет на висшето училище или научната организация, обявили конкурса.
ал.2. Рецензентите представят рецензиите в тримесечен срок. ал.З. За провеждане на избор е необходимо поне една от рецензиите да е положителна.
Чл. 14. Защитата на докторантурата е публична и предварително оповестена в един централен ежедневник.
Чл. 15. ал. 1. Специализираният научен съвет взима решение с тайно гласуване.
ал.2. Докторанта се удостоява със званието, ако вотът на повече от половината членове на специализирания научен съвет е положителен.
ал.З. При необходимост специализираният научен съвет може да бъде разширен по решение на неговите членове, но с не повече от две хабилитирани лица.
Глава III 
Изисквания и процедура за присъждане на званието "научен асистент"

Чл. 16. ал. 1. Висшите училища и научните организации провеждат конкурс в съответствие с изискванията, предвидени в този закон и в техните правилници.
ал.2. Конкурсът включва изпит по специалността и западноевропейски език и се провежда от тричленна комисия, избрана от научния съвет на висшето училище или организация.
ал.З. Изпитите са писмени.
ал.4. До избор се допускат кандидатите, получили оценка по специалността не по-ниска от мн.добър (5) и добър (4) по езика.
ал.З. Кандидат, притежаващ звание "доктор" по специалността на конкурса не полага изпити.
ал.б. Решенията на комисиите по избора могат да бъдат обжалвани в двуседмичен срок пред ръководителя на институцията, обявила конкурса.
Глава IV
Изисквания и процедура за присъждане на званието "доцент" и "професор"
Чл. 17. Конкурса се обявява в съответствие с процедурите, предвидени в този закон и Закона за висшето образование.
Чл. 18. Обявата за конкурса се обнародва в Държавен вестник и в един централен ежедневник.
Чл. 19. ал. 1. Кандидатите за званието "доцент" трябва да притежават звание "доктор" (или старото звание "доктор на науките") и преподавателска и научна дейност: публикации в наши и чуждестранни списания, внедрявания и рационализации, участия в учебни помагала, сборници и монографии, обективни доказателства за тяхната професионална дейност.
ал.2. Кандидатите за званието "професор" трябва да имат звание "доцент", както и преподавателска и научно-изследователска дейност и обективизиран висок професионализъм: самостоятелни учебници и монографии или значителен дял на участие в тях, рационализации, собствени методики или изобретения, публикации в чуждестранни списания и участия в международни прояви след хабилитацията им, ръководства на дисертанти, членство в международни организации, "цитируемост", внедрени художествено-творчески или спортни методики, положителни оценки от чуждестранни институции и др.
Чл.20. Изборът на рецензенти за доцент - две хабилитирани лица. едно от които професор, съответно три хабилитирани лица, две от които професори, се извършва от съответния специализиран научен съвет по предложение на научния съвет на висшето училище или научната организация, обявили конкурса.
Чл.21. В тримесечен срок рецензентите представят своите рецензии. 
Чл.22.ал. 1. Изборът се провежда чрез тайно гласуване.
ал.2. За избран се счита кандидатът с положителен вот на повече от половината членове на специализирания научен съвет.
ал.З. Ако нито един от кандидатите не е избран се провежда второ гласуване и се избира кандидата, получил най-много гласове.
Заключителни разпоредби

Параграф 1. Финансовите разходи за провеждане на конкурси за "доцент" и "професор" и защита на докторантура се поемат от институцията, в която кандидатите са на основен трудов договор.
Параграф 2. Този закон отменя Закона за научните степени и звания, обнародван в Държавен вестник бр.36 от 1972 г., както и всички изменения и допълнения към него. Отменя се и Правилника за неговото прилагане, обнародван в Държавен вестник бр.63 от 1972 г. и измененията, както и разпоредбите на сега действащия Закон за висшето образование, които се отнасят до условията и реда на даване и отнемане на званията.
Параграф 3. За прилагане на този закон се създава правилник, утвърден от Министерския съвет.
Параграф 4. Притежателите на званието "доктор на науките" запазват привилегиите си, включително допълнителното възнаграждение към заплатата.
Параграф 5. Процедурите, открити но незавършени до влизането в сила на този закон, се извършват по неговите изисквания, независимо от стадия, до който са достигнали, като в сила остава решението на специализираните научни съвети, а не решението на ВАК.
Параграф 6. Министерството на образованието и науката става собственик на цялото имущество на ВАК.
Изпълнението на закона се възлага на Министерския съвет.
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МОТИВИ
 	Законът за научните степени и звания и Правилникът за приложението му, приети през 1972 година, въпреки многобройните изменения и допълнения не отговарят на съвременните изисквания и потребности за селекция и избор на научно-преподавателските кадри. Централизираният и бюрократичен начин на удостояване доказа своята нерационалност и неефективност. Органът с най-висока компетенция, специализираният научен съвет, има най-малко права, а окончателното решение се взема от Президиума на ВАК, в който от 17 членове само един или двама имаТд и то най-често ограничена, възможност за точна оценка на кандидатурите. Подобно е положението и в петнадесетте комисии на ВАК, в които такава всеобхватна оценка за всеки конкретен случай могат да дадат най-много двама от членовете. Такова мнение застъпиха почти всички участници в неколкогодишните дискусии по проблема. Известно е, че подобна система на научна акредитация не съществува в нито една развита страна. Срещу ВАК има многобройни оплаквания.
Така наречените "докторски дисертации" в повечето случаи ползват реално само докторантите и представляват компилации и "доразвитие" на кандидатска дисертация, съдържат интилектуална кражба, плагиатство, адаптации и фалшификации, измислени приноси и т.н. Обикновено те са написани на няколко стотин прилежно илюстрирани страници, за да бъдат по-убедителни" Докторски дисертации с реални приноси за науката и практиката (собствени патентовани изобретения, методики и оригинални разработки, открития и теории и т.н.) са много малко.
Предлаганият проектозакон в значителна степен оптимизира реда, начина и компетенцията за удостояване със звания и дава възможност за своевременно израстване на научните кадри без да обезличава тези звания. Напротив, при преценката на кандидата на първо място се поставя професионализма, доказан с научно-практическа, художествено-творческа, спортна, преподавателска и други дейности. По този начин българската наука и образование се синхронизира с науката и образованието в развитите страни.
Предлага се също така да отпаднат званията "научен сътрудник" и "старши научен сътрудник" и "старши асистент" и "главен асистент". Предвижда се възможност за санкциониране на членовете на специализираните научни съвети и техните ръководства при цитираните в закона нарушения, както и отнемане на звания, като не се изключва и съдебен контрол. Не се предлагат подобни на ВАК заместители както в другите законопроекти. Редуциран е броят на членовете, алинеите, точките и параграфите, тъй като в Правилника за неговото приложение всички детайли ще бъдат прецизирани. Предвижда се към Министерството на образованието и науката да се създаде дирекция, която да извършва цялата техническа, консултативна, експертна и друга спомагателна дейност, а имуществото на ВАК да се предостави на това министерство.
С този проектозакон значително ще се намалят средствата, които сега се отделят за издръжка на тромавата, ретроградна и бюрократична система за акредитация на научните кадри.
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