МОТИВИ
към проекта на Правилник на комисията по академична етика
Причини, които налагат приемането на нормативния акт
С последните промени в Закона за развитието на академичния състав в Република
България (ЗРАСРБ) е предвидено създаването на Комисия по академична етика. В чл.
30а, ал. 1 от ЗРАСРБ е предвидено Комисията по академична етика към министъра на
образованието и науката да разглежда сигналите, отправени до него, относно нарушения
при провежданите процедури за присъждането на научните степени или заемането на
академични длъжности, както и сигналите за наличие на плагиатство в дисертационните
трудове и представените за оценяване публикации, за недостоверност на научни данни
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или за конфликт на интереси при формирането на съставите на научните журита по реда

Т

на закона.

Съгласно чл. 30а, ал. 2 от ЗРАСРБ и § 42, ал. 1, т. 2, буква „в“ от Преходните и
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заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗРАСРБ, (ДВ, бр.
30 от 2018 г.) Комисията по академична етика осъществява дейността си в съответствие
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със Закона и правилник, издаден от министъра на образованието и науката.
Във връзка с гореизложеното и с оглед новите дейности по осъществяването на

О

контрол по процедурите за заемане на академични длъжности и присъждането на научни

Р

степени е необходимо да бъде издаден Правилник на Комисията по академична етика.
Цели, които се поставят с приемането на нормативния акт
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Целта на предлагания проект на Правилник на комисията е да се осигури
прилагането на приетите промени в ЗРАСРБ, и по-конкретно определяне организацията
на дейността на Комисията по академична етика.
Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба
Прилагането на предложения проект на Правилник 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 Правилник ще доведе до ясно и
конкретно определяне на нововъзложените функции на Комисията по академична етика

в нормативен акт. Правилникът ще позволи по-добра обществена информираност по
отношение на организацията на дейността и функциите на комисията, както и
конкретните процедури при осъществяване на тези дейности.
Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз
С проекта на Правилник не се въвеждат разпоредби от правото на Европейския
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съюз.

