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Проект

ЗАКОН ЗА НАУЧНИТЕ СТЕПЕНИ И НАУЧНИТЕ ЗВАНИЯ

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този закон урежда изискванията и процедурите за присъждане и отнемане
на научните степени и научните звания и органите, на които се възлагат тези функции

Чл. 2. По реда на този закон се присъждат:
1. Образователната и научна степен "доктор"
2. Научната степен "доктор на науките"
 3. Научните звания на лицата, извършващи научно-изследователска и приложна

дейност в научните организации и висшите училища:
а/ Старши научен сътрудник II степен и старши научен сътрудник I степен за

хабилитирани изследователи.
б/ Научен сътрудник - за нехабилитирани изследователи, съответно:

научен сътрудник III степен, научен сътрудник II степен и научен сътрудник I степен
4 Научните звания за лицата, извършващи научно-изследователска и

преподавателска дейност във висшите училища и в акредитираните в съответствие със
Закона за висшето образование научни организации:

а/ Доцент и професор - за хабилитирани преподаватели
б/ Асистент - за нехабилитирани преподаватели, съответно: асистент, старши

асистент и главен асистент
5. Званията по т.За и т.4а, съответно - по т.Зб и т.4б са равнопоставени и

съответстват на едноименни длъжности.
Чл. 3. За заслуги към развитието на науката и висшето образование академичните

съвети на висшите училища и управителните съвети на академиите имат право да
присъждат на български и чуждестранни учени почетното звание "доктор хонорис
кауза".

Чл.4./1/ Органи, на които се възлагат функции по присъждане на научните
степени, са специализираните научни съвети към Държавната комисия за научно
атестиране /ДКНА/ към Министерския съвет

/2/. Органи, на които се възлагат функции по присъждане на научни звания, са
факултетните и научни съвети към висшите училища, научните съвети към научните
организации и специализираните научни съвети към ДКНА.

Чл. 5. Научна организация по смисъла на този закон е научно-изследователски
институт,  научно-изследователски център,  научно-изследователска лаборатория, както
и търговско дружество с предмет научно-изследователска и приложна дейност, които
имат постоянно действащ научен съвет и броят на хабилитираните лица на основен
трудов договор в него е по-голям от 11.

ГЛАВА ВТОРА

 ИЗИСКВАНИЯ И РЕД ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ

Чл. 6. /1/ Образователната и научна степен "доктор" се присъжда на кандидат,
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притежаващ образователната степен "магистър" или "бакалавър", който е положил
изпитите, предвидени в индивидуален учебен план и е защитил дисертационен труд в
съответствие със Закона за висшето образование.

/2/ Научната степен "доктор на науките" се присъжда на кандидат, притежаващ
образователната и научна степен "доктор", след защита на дисертационен труд.
Научната степен "доктор на науките" при изключително висока научна стойност на
дисертационния труд и значими теоретически приноси по изключение може да се
присъжда и на кандидат, който не притежава образователната и научна степен "доктор".

Чл.7./1/   Дисертационният труд е научно изследване, основните резултати от
което са публикувани в специализирани научни и професионални издания, монографии,
книги, научни сборници. Той е индивидуален или част от колективна работа с доказано
съществено участие на кандидата.

/2/ Дисертационният труд и защитата за присъждане на образователната и научна
степен "доктор" трябва да покажат, че дисертантът има задълбочени теоретични знания
и способности за самостоятелни научни изследвания, както и научни и/или научно-
приложни приноси в съответната област на науката.

/З/ Дисертационният труд за присъждане на степента "доктор на науките" трябва
да съдържа значими теоретични обобщения и решения на научни или научно-приложни
проблеми, които съответстват на водещите в света теоретични постижения и
представляват съществен принос в съответната област на науката.

/4/ Същественото участие в колективна научна работа се удостоверява с
декларация от автора и неговия съавтор/съавтори/, че посочената от него част от
материала не е използвана от друг съавтор за подобна цел /цели/.

Чл.8. /1/ Научните организации и висшите училища обявяват по специалности
броя на местата за обучение в докторантура. Зачисляването в докторантура става с
конкурс, в който успехът от изпита по специалността е не по-нисък от "много добър
4,50", а за задочна форма на обучение или на самостоятелна подготовка - може след
представяне на самостоятелно подготвена научна разработка, която да представлява
съществена част от бъдещата дисертация.

/2/ Магистри, работещи в акредитирани висши училища или научни организации,
могат да бъдат зачислявани от факултетния или научния съвет в задочна докторантура
без допълнителна субсидия и без конкурс, по доклад на ръководителя на висшето
училище или на научната организация.

/3/ Дисертационният труд за получаване на научната степен "доктор на науките"
се подготвя самостоятелно.

Чл.9. /1/ Дисертационният труд се защитава на публично оповестено открито
заседание на специализиран научен съвет към ДКНА, който има правомощия по
съответната научна специалност. Защитата на дисертационния труд се обявява в един
централен всекидневник.

/2/ Дисертационни трудове, съдържащи поверителна за страната информация,
която се доказва от упълномощени държавни органи, се защитават на закрито заседание
на специално посочен от ДКНА специализиран научен съвет.

Чл.10. /1/ Процедурата за защита на дисертационен труд се открива с решение
съответния специализиран научен съвет към ДКНА.

/2/ Предложението за откриване на процедурата се прави от висше училище или
научна организация по решение на тяхно научно звено - факултет, катедра, секция,
институт, център, лаборатория, на което е дадено това право в правилниците им.

/З/ При откриване на процедурата се избират рецензенти   на дисертационния
труд, като се има предвид и предложенията на звеното, чийто съвет е предложил
дисертационния труд, както следва:

- за степента "доктор" - две хабилитирани лица, от които поне един е
професор или старши научен сътрудник I степен в същата научна област;
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- за степента "доктор на науките" - трима професори /старши научни
сътрудници I степен/ или "доктори на науките" в същата научна област

/4/ Научното звено обсъжда дисертационния труд на свое открито и за външни
лица заседание. На заседанието трябва да присъстватне по-малко от 2/3 от
хабилитираните или с научна степен членове на състава му. Броят на присъстващите
хабилитирани лица или лица с научна степен от същата научна област не може да бъде
по-малък от 6 за степента “доктор” и 9 за степента “доктор на науките”.

/5/ Научното звено взема решение с явно гласуване и обикновено мнозинство от
присъстващите хабилитирани лица и лица с научна степен.

/6/ При отрицателно решение на научното звено дисертационният труд се
изпраща от висшето училище или научната организация в специализирания научен
съвет към ДКНА за разкриване на процедура, само ако дисертантът е представил
писмени положителни отзиви от:

1. две хабилитирани лица или доктори на науките в същата научна област - за
степента "доктор";

2. трима професори, старши научни сътрудници I степен или доктори на науките
в същата научна област -за степента "доктор на науките".

Чл. 11. /1/ Научна степен се присъжда от специализиран научен съвет към ДКНА
след успешна защита.

/2/ За присъдени образователна и научна степен "доктор" и научна степен "доктор
на науките" се издава диплом от ДКНА.

ГЛАВА ТРЕТА

ИЗИСКВАНИЯ И РЕД ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА НАУЧНИ ЗВАНИЯ

Чл.12  /1/ Кандидатите за научните звания за хабилитирани изследователи и
хабилитирани преподаватели трябва да имат

1 образователната и научна степен "доктор" за старши научен сътрудник II
степен и доцент,

2. образователната и научна степен "доктор" и представен хабилитационен труд -
за старши научен сътрудник I степен и за професор. При наличието на научната степен
"доктор на науките" изискването за хабилитационен труд отпада.

3. публикации на високо научно равнище, съдържащи съществени научни
приноси, или оригинални внедрени художествено-творчески , технологични или научни
постижения с доказана полезност, които не са използвани при защита на научна степен

4. педагогическа дейност със студенти, специализанти или докторанти. Четене на
основни курсове по съответната специалност най-малко 2 учебни години за доцент и 3
учебни години за професор.

Чл. 13.  /1/ Кандидатите за звания за нехабилитирани научни изследователи и
нехабилитирани  преподаватели трябва да имат образователната степен "магистър" или
"бакалавър" в съответната научна област.

/2/ Изискванията за специалност и допълнителна квалификация, както и
ограничения за възраст и други специфични изисквания се определят от Закона за
висшето образование и съответно правилниците на висшето училище или научната
организация.

Чл.14. /1/ Конкурси за присъждане на научни звания обявяват виещите училища
и научните организации по решение на академичните; факултетните и научните съвети.

/2/ Процедурата за избор на хабилитирани преподаватели й хабилитирани научни
изследователи се открива с решение на съвета, който ще проведе избора.

/3/ Конкурсите за научни длъжности във висшите военни училища и научните
организации от системата на министерства, които имат военизирани структури, се
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обявяват със заповед на министъра.
/4/ Конкурсите за хабилитирани преподаватели и хабилитирани научни

изследователи, а така също и за нехабилитирани преподаватели и изследователи се
обявяват в два централни всекидневника.

Чл.15. /1/ С рецензиите по конкурсите могат да се запознаят всички желаещи
преди и след процедурата.

/2/ Участниците в конкурс за хабилитирани преподаватели и хабилитирани
научни изследователи имат право на предварително писмено възражение по
представените рецензии, ако те са отрицателни. Възражението се чете на заседание на
съвета, на което е поканен да присъства и кандидатът.

/3/ Участниците в конкурса могат да присъстват на заседанието на съвета до
момента на започване на процедурата за вземане на решение.

/4/ Ако в конкурса участват членове на съвета, те не взимат участие в избора и
техния брой се отчита при редуцирането на списъчния състав на съвета.

Чл. 16. Ако в конкурса участват повече от двама кандидати и след избора никой
не е получил необходимото мнозинство, се провежда на същото заседание второ
гласуване само за първите двама кандидати, получили най-голям брой положителни
гласове. Ако и при второто гласуване никой не е избран, се обявява нов конкурс.

Чл.17. /1/ Когато в конкурса участват само един или няколко кандидати, които
притежават необходимото за длъжността научно звание по същата научна специалност,
съветът прави избора по доклад на ръководителя на висшето училище или на научната
организация.

Чл.18. /1/ Научните звания за хабилитирани преподаватели и хабилитирани
научни изследователи са валидни за цялата страна и пожизнени.

/2/ Свидетелството за присъдено научно звание за хабилитирани лица се издава
от съвета, присъдил званието и се заверява от председателя на ДКНА с нейния печат.

Чл. 19. /1/ Научните звания асистент и научен сътрудник се присъждат от
факултетни или научни съвети на висшите училища и научните организации след
конкурс в съответствие с правилниците им.

/2/ Длъжността на спечелилия конкурса кандидат се определя в съответствие с
чл.2, т.Зб и т.46 и правилниците на виещите училища и научните организации. Същото
се отнася и за изменение на длъжността.

/3/ Когато на конкурса се явяват един или повече кандидати с присъдена научна
степен по същата научна специалност, съветът провежда избор само между тези
кандидати.

/4/ Ако по реда на предходната алинея не бъде избран нито един от кандидатите,
конкурсът продължава с всички кандидати.

/5/ Кандидатите и членовете на съвета могат да правят възражения за процедурни
нарушения пред ръководителя на висшето училище или на научната организация.

/б/ Присъденото научно звание е валидно само за съответното висше училище
или научна организация.

Чл.20. /1/ Конкурсите за заемане на длъжността и за присъждане "на научното
звание в случай, че кандидатите не го притежават, се провеждат едновременно. За
участниците, които притежават необходимото научно звание, конкурсът е само за
длъжността.

/2/ Висшите училища и научната организация имат право да обявят конкурса
отново, ако в двумесечен срок от писменото уведомяване на кандидатите, на които е
присъдено научно звание, същите не заемат съответната длъжност, освен когато са били
възпрепятствани поради болест, военна служба или специализация в чужбина, което се
доказва с официален документ.

Чл.21. /1/ Във висшите училища по изкуства и спорт длъжността доцент или
професор маже да се заеме от художествено-творчески деятел или треньор със значимо
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присъствие в културния или в спортния живот на страната и с международно признание.
/2/ Решението за заемане на длъжността се взема от академичния съвет по ред и

условия, установени в чл.40 на този закон и правилниците на висшето училище.
Чл.22. Нехабилитираните преподаватели и научни изследователи подлежат на
периодично атестиране не по-рядко от един път на три години, а хабилитираните - не
по-рядко от пет години. Атестирането се извършва от научните или академичните
факултетни съвети на съответните научни организации или весши училища. В
правилник на ДКНА се определят критериите, поощренията и санкциите за
атестираните.

Чл. 23 /1/ При прекъсванена трудовия договор хабилитираните лица запазват
научното си звание.

/2/ Нехабилитнраните преподаватели и научни изследователи губят научното си
звание при прекъсване на трудовия договор. Те могат да получат отново съответно
научно звание по общия ред.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ОТНЕМАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И НАУЧНИ ЗВАНИЯ

Чл.24. /1/ Научните степени и научните звания на хабилитираните лица се
отнемат само от специализирани научни съвети кьм ДКНА.

/2/  Научните звания на нехабилитиранкте лица   се отнемат от факултетния   или
научния съвет към висшето училите или научната организация, в която работи лицето.

Чл.25. /1/ Научната степен се отнема, когато бъде установено, че трудовете или
част от тях, на основата на които тя е присъдена, не са създадени от лицето, а са
плагиатство.

/2/  Научните звания се отнемат:
1. при установено плагиатство на научни трудове, въз основа на които е било

присъдено съответното научно звание;
/3/ Не се присъжда научна степен или научно звание на лице, за което има

доказателства по смисъла на ал. 1 и ал.2.
Чл.26. /1/ Предложението за отнемане по смисъла на чл.25 се прави от

ръководителя на висшето училище или научната организация, в която работи лицето.
/2/ Специализираният научен съвет към ДКНА назначава двама рецензенти по

предложението за отнемане на научна степен или научно звание на хабилитирано лице
по смисъла на чл. 25, ал.1 и ал.2. Рецензентите са професор, старши научен сътрудник I
степен или доктор на науките.

/З/ Решение за отнемане на научна степен или научно звание се взема с тайно
гласуване по реда, установен в чл 40

Чл 27 Засегнатите лица могат в едномесечен срок от получаване на съобщението
за отнемаме на научна степен или звание да обжалват решението.

1 пред Апелативната комисия към ДКНА – за отнемане на научна степен или
научно звание профедсор, доцент, старши научен сътрудник I или П степен,

2 пред ръководителя на висшето училите или научната организация - за отнемане
на научното звание асистент или научен сътрудник.

ГЛАВА ПЕТА

ОРГАНИ ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И НАУЧНИ ЗВАНИЯ

Чл.28. /1/ Специализиран държавен орган за атестиране на научно-
изследователската и преподавателската дейност на физически лица е Държавната
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комисия за научно атестиране /ДКНА/ към Министерския съвет.
/2/ ДКНА е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище гр. София.
/З/ За осъществяване на дейността си в съответствие с този закон ДКНА

изработва правилник.
Чл.29. Държавната комисия за научно атестиране /ДКНА/:
1. съставя списъка на научните области и на научните специалности и го

публикува в "Държавен вестник";
2. разработва критерии за научни постижения по научни области за присъждане

на научните степени и научните звания;
3. създава специализираните научни съвети по научни специалности и определя

правомощията им в съответствие с чл.34 и чл.35 на този закон;
4. организира избора на членовете на специализираните научни съвети, както и

административното обслужване на тези съвети;
5. организира избора в Апелативната комисия към ДЮНА
6. утвърждава правомощията по научни специалности на факултетните и

научните съвети във висшите училища и научните организации за присъждане на
научните звания в съответствие с чл.38 на този закон;

7. определя с правилник критериите, поощренията и санкциите при атестирането
в съответствие с чл. 22 на този закон;        ;

8. създава и поддържа информационна система с данни за присъдените научни
степени и за научните звания на хабилитираните лица по специалности

Чл.З0. /1/ Органи за управление на ДКНА са Атестационния съвет и неговия
председател.

/2/ За изпълнение на дейността си по присъждане на научни степени и научни
звания ДКНА създава Апелативна комисия и специализирани научни съвети

Чл.31. /1/ Атестационният съвет се състои от 15 учени от основните научни
области, включително и председателя. Членове на Атестационния съвет могат да бъдат
само академици, член-кореспонденти, професори, старши научни сътрудници I степен и
доктори на науките.

/2/ Съставът на Атестационния съвет се формира върху базата на предложени от
научните организации и висшите училища до трима утвърдени учени със съответната
квалификация по основните научни области. Измежду номинираните представители.
Министър-председателят назначава членовете на Атестационния съвет и по тяхно
предложение - неговия председател, за срок от 4 години.

/З/ Едно лице не може да бъде последователно в състава на Атестационния съвет
повече от два мандата.

Чл. 32. /1/ Атестационният съвет:
1. приема правилник за дейността на ДКНА и го предлага на министерския съвет

за утвърждаване;
2 утвърждава резултатите от дейностите по чл. 29, т. 1 - 7;
3. осъществява методично ръководство на научните съвети по присъждане на

научни степени и научни звания;
4. издава дипломите за присъдени научни степени;
5. обявява за невалидни дипломи за отнети научни степени и свидетелства за

отнети научни звания.
/2/ Атестационният съвет няма право да променя решенията на специализираните

научни съвети към ДКНА, на факултетните или научните съвети към висшите училища
и научните организации.

Чл. 33. Председателят на Атестационния съвет е и председател на ДКНА. Той:
1. представлява ДКНА;
2. ръководи дейността на ДКНА;
3. назначава членовете на специализиарните научни съвети и по тяхно
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предложение - ръководствата им, в съответствие с чл.35 на този закон.
4. назначава членовете на Апелативната комисия и по тяхно предложение –

председателя й.
5. заверява с печата на ДКНА дипломите на лицата удостоени с образователната

и научна степен "доктор" и научната степен "доктор на науките” и свидетелствата за
присъдени научни звания на хабилитирани научни изследователи и преподаватели.

Чл. 34. Специализираните научни съвети към ДКНА се създават по определени
научни области или научни специалности и имат право:

1. да присъждат научни степени и научни звания;
2. да отнемат научни степени и научни звания;
3. да легализират и приравняват придобити в чужбина научни степени.
Чл. 35. /1/ Специализираните научни съвети се състоят от 15 постоянни членове

и до 10 членове разширен състав в зависимост от научната специалност, по която се
присъжда научната степен или научното звание.

/2/ Членовете на специализираните научни съвети са хабилитирани лица или
доктори на науките, без ограничения за месторабота и възраст.

/З/ Не по-малко от 70 на сто от постоянните членове на специализирания съвет
трябва да са професори, старши научни сътрудници I степен или доктори на науките.

/4/ Съставът на специализираните научни съвети се утвърждава от председателя
на Атестационния съвет   върху основата на мотивирани предложения от факултетните
или научните съвети на висшите училища, научните съвети на научните организации и
творческо-професионалните организации на учените.

/5/ Един учен може да бъде член най-много на два специализирани научни
съвета, като на единия е в разширения състав.

/6/ Специализираните научни съвети се избират за срок от 4 години.
/7/ Едно лице не може да бъде в състава на специализиран научен съвет повече от

два последователни мандата.
/8/ Членовете на специализираните научни съвети избират от своя състав с тайно

гласуване ръководство в състав: председател, заместник-председател и секретар.
/9/ Съставът на специализирания научен съвет се обявява в бюлетин, издаван от

ДКНА.
Чл. 36. /1/ С решение на постоянния състав на специализирания научен съвет се

определят за всяко заседание членовете от разширения състав, които ще вземат участие
в заседанието на съвета по открита процедура за присъждане на научна степен или
научно звание в зависимост от научната специалност.

/2/  Определените членове по предходната алинея се прибавят към постоянния
състав на специализирания научен съвет и се образува списъчния състав за всяка
процедура, с който се изчисляват кворумът и резултатът от гласуването.

/З/ Броят на членовете от научната област, по която се провежда процедура, не
може да бъде по-малък от 11, а броят на членовете от научната специалност, по която се
провежда конкурсът, не може да бъде по-малък от 7

/4/ Максималният брой на списъчния състав за процедурата е 25 членове.
Чл.37. /1/ Апелативната комисия към ДКНА:
1. осъществява тълкуване и контрол по процедурите за присъждане на

научните степени и научните звания;
2. разглежда възраженията по процедурите за присъдена, неприсъдена

или отнета научна степен или научно звание и представя заключение по тях пред
съответния съвет;

3. контролира дали при изборите за научни степени и научни звания са спазени
изискванията на този закон за научните съвети и критериите на ДКНА. Ако има
нарушение, комисията насочва процедурата към съответния специализиран научен
съвет за ново разглеждане;
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4. разглежда възраженията по процедурата за присъждане на научна степен или
научно звание по смисъла на параграф 5 от допълнителните разпоредби;

5. Апелативната комисия няма право да отменя решенията на специализираните
научни съвети, на факултетните или научните съвети към висшите училища и научните
организации.

/2/ Апелативната комисия се състои от девет хабилитирани лица в областта на
юридическите науки и е с мандат 4 години. Заседанията на комисията се считат за
редовни, ако присъстват най-малко седем от нейните членове. Решенията й се вземат с
обикновено мнозинство.

/З/ Председателят на ДКНА назначава Апелативната комисия и по нейно
предложение - председателя й.

/4/ Членовете на Апелативната комисия не могат да са членове на
специализираните научни съвети и на Атестационния съвет.

/5/ Съставът на Апелативната комисия се публикува в бюлетин, издаван от
ДКНА.

Чл.38. /1/ Факултетните или научните съвети към висшите училища и към
научните организации имат право:

1. да присъждат научни звания на хабилитирани преподаватели и хабилитирани
научни изследователи, ако съветът отговаря на условията на ал З и ал.4 на този член;

2. да присъждат научни звания на нехабилитирани преподаватели и научни
изследователи.

/2/ При вземане на решението участват само членовете на съвета, които са
хабилитирани или доктори на науките.

/З/ повече от половината от хабилитираните членове на съвета трябва да са от
научната област на обявения конкурс, но не по-малко от 10 хабилитиарни лица или
доктори на науките. При избор на професор или старши научен сътрудник I степен не
по-малко от 70 на сто от хабилитираните трябва да са професори, старши научни
сътрудници I степен или доктори на науките.

/4/ повече от половината членове на списъчния състав за процедурата трябва да
са на основен трудов договор във висшето училище или научната организация.

/5/ При невъзможност за изпълнение на разпоредбите на ал.З и ал.4 процедурата
се насочва към специализиран научен съвет към ДКНА.

Чл.39. /1/ Специализираният научен съвет, факултетният или научният съвет във
висшите училища и научните организации избира рецензентите с явно гласуване и
обикновено мнозинство.

/2/ За присъждане на образователната и научна степен "доктор" и на научното
звание "доцент" или "старши научен сътрудник II степен" се избират двама рецензенти,
поне единият от които да е професор, старши научен сътрудник I степен или доктор на
науките.

/З/ За присъждане на научната степен "доктор на науките" и научното звание
"професор" или "старши научен сътрудник I степен" се избират трима рецензенти, от
които поне двама са професори, старши научни сътрудници I степен или доктори на
науките.

/4/ Съветът предава на рецензентите материалите по процедурата за присъждане
на научна степен или научно звание в едноседмичен срок от постъпването им, а
рецензентите представят рецензиите си до три месеца от получаването на материалите.

/5/ В рецензиите трябва да бъдат посочени и обосновани приносите на
кандидатите и заключението на рецензентите за присъждане или не на научната степен
или научното звание.

/6/ За дадени неверни преценки рецензентите носят отговорност, която може да
бъде определена от висшето училище, научната организация или специализирания
научен съвет в размер от 3 до 5 минимални работни заплати и лишаване от участие за
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рецензиране от 2 до 5 години. Размерът на санкцията се определя от висшето училище,
научната организация или специализирания научен съвет към ДКНА. При
.необходимост може да се правят консултации с Апелативната комисия при ДКНА.

Чл.40. /1/ Заседанията на факултетния, научния и специализирания научен съвет
за провеждане на избори и за защити на дисертационни трудове, както и за отнемане на
научни степени и научни звания, се считат за редовни, ако присъстват най-малко 2/3 от
редуцирания списъчен състав за процедурата, но не по-малко от девет души.

/2/ Допуска се редуциране с 1/6 на списъчния състав на съвета за членове, които
са в командировка в чужбина, в отпуск по болест, участват в конкурса или защитават
дисертация.

/З/ Кандидатите за присъждане на научната степен или научното звание, членове
на съвета, не гласуват. Същото се отнася и за лицата, на които се отнема научна степен
или звание.

/4/ Съветът взема решение за присъждане на научна степен или научно звание,
съответно за отнемането им, с обикновено мнозинство от присъстващите чрез тайно
гласуване

/5/ Съветът обявява решението по предходната алинея на самото заседание.
Чл.41. /1/ възражения по процедурата за присъждане на образователна и научна

степен "доктор", на научната степен "доктор на науките" или на научното звание за
хабилитирани лица могат да направят дисертантьт, участниците в конкурса,
рецензентите и членовете на съвета. Възраженията се правят пред Апелативната
комисия на ДКНА в двуседмичен срок от датата на обявяването на решението на съвета

/2/ В срок от две седмици след внасянето на възражението Апелативната комисия
изготвя заключение по него и го внася за разглеждане в съответния съвет, провеждащ
процедурата. Съветът взема решение по случая в едномесечен срок след получаването
на заключението.

/З/ Решението по предходната алинея подлежи на съдебен контрол, когато не е
съобразено със заключението на Апелативната комисия. То може да се обжалва по реда
на Закона за административното производство.

Чл.42. Протоколът от заседанието на съвета с окончателното решение се изпраща
в едноседмичен срок до:

1. ДКНА при присъждане на образователната и научна степен "доктор" и
научната степен "доктор на науките".

2. Висшето училище или научната организация при присъждане на всички
научни звания.

Чл.43. /1/ Финансовите разходи за провеждане на конкурсите и зашитите на
дисертации се поемат от висшето училище или научна организация, които представят
дисертанта или участника /участниците/ в конкурса.

/2/ Процедурите за отнемане на научни степени и научни звания се финансират
от бюджета на ДКНА.

/З/ За рецензии при присъждане на научни степени и научни звания се
получават възнаграждения в размер не повече от две и половина минимални работни
заплати.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Хабилитирани преподаватели и научни изследователи, които са освободени
от длъжност поради закриване на висше училище или научна организация или на техни
основни структурни звена, могат да бъдат назначени в срок до три години от
освобождаването им на научна длъжност, съответстваща на научното им звание по
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същата специалност, само с избор от факултетния, академичния съвет и научния съвет
на приемащата организация, без обявяване на конкурс.

§2. По реда на предходния параграф изборът се извършва въз основа на доклад
на ръководителя на научното звено без назначаване на рецензенти. Към документите се
прилага препис от заповедта, в която се посочва основанието за освобождаване от
работа на кандидата.

§3. С назначаването на нов Атестационен съвет министър-председателят
прекратява пълномощията на предишния Атестационен съвет, както и на
принадлежащите му специализирани научни съвети.                         :

§4. Когато нехабилитирани научни изследователи и преподаватели са преминали
на изборна длъжност в държавния апарат или са изпратени на работа в чужбина по
установения от държавата ред. те запазват научното си звание за срок до 4 години. Те
могат да постъпят на съответната научна длъжност в същата научна организация и
висше училище само чрез избор, без обявяване на конкурс.

§5. Притежателите на научното звание старши научен сътрудник I или П степен,
които са били научни ръководители съответно на шестима или на четирима успешно
защитили дисертациите си докторанти, могат да получат и научното звание професор
или доцент по същата научна специалност, по която са хабирлитирани.

§ 6. Притежателите на образователната и научна степен "доктор" и на научната
степен "доктор на науките" получават допълнително, докато са в трудови
правоотношения месечно възнаграждение в размер, определен от Министерския съвет.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 7. Този закон отменя:
1. Закона за научните степени и научните звания / обн., ДВ, бр.З6 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./

2. Правилника за прилагане на Закона за научните степени и научните звания /
обн. ДВ., бр. 63 от 1972 г.; изм. бр.13 от 1984 г.; бр. 65 от 1985 г./

§ 8. Притежателите на диплом за научна степен "кандидат на науките" се
ползват с правата на образователната и научна степен "доктор". Притежателите на
диплом за "доктор на науките" имат правата на "доктор на науките" по смисъла на този
закон.

§ 9.1. В срок до един месец от влизането в сила министърът на образованието и
науката организира номинацията за състава на Атестационния съвет.

2. В срок до два месеца от влизането на закона в сила министър-председателят
назначава Атестационният съвет на ДКНА и неговия председател.

3. В срок до три месеца от влизането на закона в сила Атестационният съвет
организира избора на специализираните научни съвети към ДКНА.

4. В срок до три месеца от влизането на закона в сила председателят на ДКНА
назначава Апелативната комисия.

§10. В срок до два месеца след конституирането си Атестационният съвет
предлага на Министерския съвет за утвърждаване правилника за дейността на ДКНА.

§ 11. Атестационният съвет на ДКНА започва да изпълнява задълженията си по
чл.32 ал. 1, т.2 в срок до три месеца след назначаването му.

§ 12. 1. Висшата атестационна комисия преустановява дейността си три месеца
след влизане на закона в сила и предава архива и новопостъпилите документи по
процедури на ДКНА.

2. Специализираните научни съвети към ВАК могат да вземат решения по
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предложение за присъждане на научни степени и научни звания до влизането на този
закон в сила.

3. Документите по открити процедури, за които специализиран научен съвет към
ВАК не е взел решение в срока по предходната алинея, се изпращат в Атестационния
съвет към ДКНА. Атестационният съвет определя с решение съвета, който ще извърши
процедурата.

§ 13. Документите по открити процедури, започнали в съвети, които нямат права
по този закон, се изпращат в Атестационния съвет към ДКНА. Атестационният съвет
определя с решение съвета, който ще завърши процедурата.

§ 14. В срок до три месеца след влизането на закона в сила висшите училища и
научните организации включват в правилниците си съответните разпоредби, изискуеми
според чл.10, ал.2; чл.13, ал.2; чл.14, ал.2; чл.19, ал.1 и ал.2 и чл.21.ал 2 на този закон.

Изпълнението на този закон се възлага на Министерския съвет.

17 Януари 2002 г.      Вносители: н.п. проф. Петко Ганчев, н.п. Елка
Анастасова, н.п. Лютви Местан
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МОТИВИ

Вече няколко години от научната общност в Република България остро се
чувства необходимостта от нов Закон за научните степени и научните звания.
Действащият в продължение вече на три десетилетия от 1972 г. Закон за научните
степени и научните звания, многократно изменян и допълван определено не отговаря
на потребностите от качествено възпроизводство на научните кадри в научните
организации и висшите училища. Силно централизираната система за присъждане на
научни степени и научни звания посредством сложната йерархизирана структура на
ВАК  натрупа редица негативни явления и категорично доказа своята нерационалност и
неефективност.

Внасяният нов Закон за научните степени и научните звания синтезира в
рационална кодифицирана форма няколкогодишните научни дискусии и предложения
след 1999 г. от висшите училища и научните организации. В този смисъл той е
обобщение на доминиращата в научната общност на страната идея за нов закон, който
да отрази настъпилите демократични промени в нашето общество и нарастващата роля
на преподавателите във висшите училища я научните кадри във възраждането и
модернизирането на България .

Основните принципи, върху които се опира философията на този закон са:
възраждане на силните традиции на българската организирана наука, модернизация в
съответствие с водещите идеи на организираната европейска и световна наука,
демократизация и децентрализация на структурата на органите, компетентни да
присъждат или отнемат научни степени и научни звания. В закона е намерен верният
баланс между демократичното и държавното начало при сформиране на органите за
присъждане на научни степени и научни звания. Така, премахва се Висшата
атестационна комисия /ВАК/ с нейната силно зависима от политиката многостепенна
структура. Създава се Държавна комисия за научно атестиране/ДКНА/ с двустепенна
структура, чиито органи се формират изборно отдолу нагоре с възможно най-широко
участие на научната общност и спазване на научни и демократични критерии. Правата
за присъждане на научните степени и научните звания се предоставят на онези научни
органи, които са най-компетентни да направят това. На всички етапи и равнища на
провеждане на процедурата по избора на съответни научни степени и научни звания се
издигат научни критерии, чиято цел е да намали до минимум субективизма в този
процес.

В предлаганият закон се децентрализира присъждането на научните звания.
Правото за това се предоставя на факултетните и научните съвети във висшите училища
и научните организации, които отговарят на изискванията на този закон. При
невъзможност да се отговори на тези изисквания присъждането на научните звания се
извършва в специализираните научни съвети към ДКНА, Както и досега, званията на
хабилитирани преподаватели- "доцент" и "професор" и хабилитирани научни
изследователи - "старши научен сътрудник II степен" и "старши научен сътрудник I
степен" са валидни за цялата страна и са пожизнени.                                                      ;

Процедурата по присъждане на научните степени - "доктор" и "доктор на
науките" се опростява. Основен показател за научното равнище на преподавателите и
научните изследователи научните степени се присъждат от специализираните научни
съвети към ДКНА. Ръководният орган на ДКНА - Атестационният съвет, няма право да
променя решенията на специализираните научни съвети. Възражения за нарушения по
процедурите за присъждане на научни степени и научни звания се разглеждат от
Апелативна комисия към ДКНА. Тази комисия няма права да променя решенията на
научните и факултетни съвети и може единствено да върне процедурите за
преразглеждане или обосноваване на прието решение.
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Въвежда се и възможността за решаване на спорове по присъждане на научни
степени и научни звания в съда. Въвежда се отнемането на научни степени и научни
звания при установено плагиатство и доказани криминални престъпления, както и
санкции при съзнателно изопачаване на истината при рецензиране на дисертации и
научни трудове.

Важен елемент на демократизирането на процеса на присъждане на научни
звания и научни степени е въвеждането на възможността кандидатите да участват на
всички етапи, с изключение само на момента на гласуване. Слагат се прегради пред
безконтролното протакане на процедурите, като се въвеждат срокове за различните
етапи. Запазват се съществувалите досега научни звания във висшите училища и
научните организации,като се създава възможност за евентуалното им преливане при
определени условия. Гарантира се по-свободно движение на научните и
преподавателски кадри между различните организации.

София, 17 януари 2002 г.

Подпис на вносителите:

1. проф. Петко Ганчев
2. Елка Анастасова
3. Лютви Местан


