МОТИВИ
към проекта на Наредба за условията и реда за водене на Регистъра на лицата,
придобили образователна и научна степен „доктор“ и/или научната степен „доктор
на науките“, на защитените дисертационни трудове и на хабилитираните лица в
Република България
Причини, които налагат приемането на нормативния акт
Съгласно чл. 2а, ал. 1 от Закона за развитието на академичния състав в Република
България (ЗРАСРБ) министърът на образованието и науката чрез Националния център за
информация и документация (НАЦИД) създава и поддържа публичен Регистър на
лицата, придобили образователна и научна степен „доктор“ и/или научната степен
„доктор на науките“, на защитените дисертационни трудове и на хабилитираните лица в
Република България (Регистъра). На основание чл. 2а, ал. 10 от ЗРАСРБ реквизитите,
условията и редът за водене на Регистъра се определят с Наредба на министъра на
образованието и науката.
Цели, които се поставят с приемането на нормативния акт
Целта на предлагания проект на Наредба е да се осигури прилагането на приетите
промени в ЗРАСРБ и, по-конкретно, създаването на Регистъра като единна
общодостъпна електронна база данни, съдържаща пълни и достоверни данни относно
научните постижения и академичното израстване на хабилитираните лица в Република
България и лицата, придобили научна степен.
Доколкото Регистърът е напълно нов, необходимо е в нормативен акт да бъдат
дефинирани точните му реквизити и редът за неговото водене и поддържане.
Предложеният проект на Наредба определя точното съдържание на информацията, която
ще се въвежда в електронните профили на подлежащите на вписване в Регистъра лица,
както и документите, които са необходими за извършване на вписвания в Регистъра.
Ясното дефиниране на подлежащите на вписване обстоятелства е задължителна
предпоставка за поддържане на Регистъра в структуриран вид. Наредбата осигурява
спазване на изискването на ЗРАСРБ за предоставяне на изискуемите от закона
екземпляри от защитените дисертационни трудове на хартиен и електронен носител с
цел осигуряване на необходимата степен на публичност на посочените трудове.
С Наредбата се осигурява своевременното въвеждане на данни в Регистъра и
вписването на индивидуалните наукометрични показатели и показателите, които
отразяват академичните постижения в преподавателската дейност на лицата, като се

осигурява информираност относно единните национали изисквания към кандидатите за
придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности и обективното и
законосъобразното им прилагане.
Регулирани са нормативно процесите по заявяване на данни и документи за
вписване в Регистъра, кръгът от лицата, които могат да бъдат заявители, както и
дейностите по извършване на вписвания в регистъра и отстраняване на допуснати
непълноти и фактически грешки.
В съответствие с принципите и правилата на електронното управление е
предоставена възможност и за електронно подаване на заявления за извършване на
вписвания в Регистъра, наред с традиционното подаване на документи на хартиен
носител. Възможностите за електронна комуникация с НАЦИД са административно
облекчение за висшите училища, научните организации, хабилитираните лица и лицата,
придобили научна степен, което улеснява взаимодействието с административния орган.
Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба
Прилагането на предложения проект на Наредба не изисква допълнителни
финансови средства и няма да доведе до пряко или косвено въздействие върху
държавния бюджет.
Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има
такива
Прилагането на предложения проект на Наредба ще доведе до:
- ясно дефиниране на подлежащите на вписване обстоятелства в Регистъра;
- осигуряване на информираност на обществото за провежданите конкурси за
заемане на академични длъжности;
- осигуряване на информираност относно единните национали изисквания към
кандидатите за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности и
обективното и законосъобразното им прилагане;
- осигуряване на възможност за по-ефективен контрол върху провежданите
процедури за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности.
Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз
С проекта на Наредба не се въвеждат разпоредби от правото на Европейския
съюз.

