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ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 

Комисия по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта 

 

П Р О Т О К О Л 

На 8 декември 2010 година се проведе редовно заседание на Комисията по образованието, 
науката и въпросите на децата, младежта и спорта при следния 

ДНЕВЕН РЕД: 

1.Разглеждане за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона 
за Българската академия на науките, № 054-01-94, внесен от Румен Стефанов Стоилов и 
група народни представители на 25.11.2010 година.  

2.Разглеждане на Проект за решение за спиране на разпоредителни и други действия с 
имущество, което е собственост или се ползва от Българската академия на науките или 
самостоятелните и звена № 054-02-122, внесен от Яне Георгиев Янев и група народни 
представители на 25.11.2010 година. 

3.Разглеждане за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона 
за Българската академия на науките, № 054-01-96, внесен от Лютви Ахмед Местан на 
03.12.2010 година. 

4.Разглеждане за второ гласуване на Общ законопроект за изменение и допълнение на 
Закона за развитие на академичния състав в Република България № 053-09-45 от 
25.11.2010 година. 

5.Разни 

 

На заседанието присъстваха: Симеон Дянков - заместник-министър председател и 
министър на финансите, Сергей Игнатов - министър на образованието, младежта и 
науката, акад. Никола Съботинов – председател на БАН, акад. Иван Юхновски, проф. 
Лъчезар Аврамов, проф. Дамян Дамянов – председател на Съюза на учените в България, 
Любомир Йосифов – директор на дирекция „Правна” в МОМН, проф. Камен Веселинов – 
ректор на Техническия университет, проф. Атанас Герджиков – Софийски университет 
„Св. Климент Охридси”, доц. Асен Димитров, доц. Владимир Стойчев, проф. Димитър 
Пушкаров. 



. . . . . . . . . . . . . . . . 

ПРЕДС. ОГНЯН СТОИЧКОВ: Благодаря Ви. Колеги, ще дам думата на проф. Димитър 
Пушкаров, като си позволя още веднъж да напомня – тези, които са представили 
становище, ще ги помоля в рамките на 3 минути да ограничат своето изказване. 
Заповядайте, проф. Пушкаров. 

ПРОФ. ДИМИТЪР ПУШКАРОВ: За мене ще бъде трудно за 3 минути да се огранича, 
защото проблемите са толкова много, че е много трудно човек да ги обеме. Но ако не се 
изкажа ясно и не бъда разбран, резултатът ще бъде обратният. Ще се постарая, разбира се, 
да бъда кратък. 

Ще започна с това, че пътят към ада е покрит с добри намерения. И тук ние наблюдаваме 
нещо подобно. 

Също така като физик си спомням най-кратката рецензия, писана някога във физиката. Тя 
принадлежи на великия Волфганг Паули и се състои от едно изречение: „Тази работа даже 
не е грешна”. 

Разбира се, това не е достатъчно, за да убедя комисията в това какво е мнението ми за 
законопроекта. 

Предстои да се кажат общи неща. предварително искам да ви запозная все пак с това кой 
съм аз. Работя все още в Българската академия на науките. не съм обаче от антуража на 
акад. Съботинов. Аз съм един от критиците на ръководството на академията и на някои 
аспекти на реформата, която се провежда. Но аз тук ще защитавам Българската академия 
на науките, независимо от нейното ръководство, по същия начин, по който бих защитавал 
България, независимо от това кое правителство е управлявало. Така че това трябва да бъде 
моралната позиция, която искам да споделите с мене, когато изслушвате това, което ще 
кажа. 

За да смекча малко тона, ще кажа, че проблемът за Българската академия на науките е 
комплексен. Какво значи комплексен? Тук казаха да не се впускаме в лекции по 
математика. Но комплексното число има две измерения – едното е реално, другото е 
имагинерно или, както се казва, въображаемо, недействително. От БАН се иска да дава 
реални резултати с имагинерни пари. Тоест да не получава субсидии. При това положение 
се очаква БАН да има голям коефициент на ефективност. Защото когато получите един 
резултат с минимум средства, ефективността е безкрайно голяма и е много по-голяма, 
отколкото при 10 резултата, получени с 1 лев. 

Какви са нещата, които бих искал да споделя тук с вас. Вече се каза, че това не е закон за 
изменение и допълнение, това е по същество нов закон, който елиминира всичко. 



Трябва да ви кажа все пак, това е от моята биография, но може би е съществено, че аз бях 
два пъти заместник-министър след промените и Законът за Българската академия на 
науките беше приет точно тогава, когато аз бях заместник-министър, с моето участие в 
написването му и с може би решаващо влияние за прокарването му през парламента. 

Съзнавам ясно, че този закон има определени недостатъци. Но ако вие си спомняте 1991 
година, когато БАН се управляваше с указ на Тодор Живков и когато този указ 
предстоеше да бъде анулиран, ще разберете, че за тогавашното време законът свърши 
много добра работа.  

Това, в което сега се упреква Българската академия на науките главно по отношение на 
централното управление, мога да ви кажа, че в закона няма никъде нито дума за 
централното управление. Централното управление си е резултат от управленческата 
политика на ръководството. По този начин то би могло да съществува или да не 
съществува и при настоящия закон. 

Това, което на мене ми прави впечатление, е, че това, което ние смятахме тогава за голямо 
постижение, това, че ние обединихме институтите и казахме, че Българската академия на 
науките – това вече не е събранието на академиците и член-кореспондентите, а е 
обединение от институти, това го дадохме точно в този закон. И това го смятам за едно от 
големите постижения. Сега това се отменя и се прави голямата крачка назад. Тоест връща 
се всичко към разпореждане на Министерския съвет. 

Мога да ви кажа също като част от моята биография, че аз бях един от създателите на 
Съвета на ректорите. Защо? Съветът на ректорите беше създаден тогава, в него трябваше 
да има представител на БАН и представител – заместник-министър на образованието и 
науката и той имаше задача да създаде политика на висшите училища и да не се налага 
всяко висше училище да ходи самостоятелно при финансовия министър и да проси 
бюджет. Защото при това положение финансовият министър се превръща в министър на 
науката и започва той да диктува научната политика, което по управленски критерии е 
недопустимо. 

По същия начин ако сега Българската академия на науките бъде разбита, както се казва, на 
отделни институти, това не е свобода, това е, първо, създаване на феодална структура във 
всеки един институт. 

И второто нещо, което трябва да знаем, това е пряка подчиненост, вече не формалната 
подчиненост на министъра на образованието и науката, това е фактическата подчиненост 
на министъра на финансите. 

ПРЕДС. ОГНЯН СТОИЧКОВ: Проф. Пушкаров, ще Ви помоля да се ориентирате към 
приключване. 



ПРОФ. ДИМИТЪР ПУШКАРОВ: Разбирам, че може би някои от тезите ми не са 
приемливи за някои... 

ПРЕД. ОГНЯН СТОИЧКОВ: Имате писмено становище, което... 

ПРОФ. ДИМИТЪР ПУШКАРОВ: Аз се страхувам, че хората не са го прочели. 

ПРЕДС. ОГНЯН СТОИЧКОВ: Не подценявайте народните представители. Ще Ви помоля 
да се ориентирате към приключване. 

ПРОФ. ДИМИТЪР ПУШКАРОВ: Две минути. Обръщам внимание на това, че има някои 
неща, които са абсолютно недомислени. Например следното. Събранието на академици и 
член-кореспонденти, което сега представлява Българската академия на науките, трябва да 
има за председател академик или член-кореспондент. А какъв друг. 

Думата „на щат” в академията няма смисъл, защото очевидно законодателят е мислел за 
сегашното състояние. 

И накрая, кои са предложенията, които бих искал да направя, които във всички случаи би 
трябвало да се вземат предвид. 

Първо, трябва да бъде гарантирана академичната автономия. Академична автономия и 
финансова автономия са съвсем различни неща и тук няма значение какъв разпоредител е 
на средствата. 

САЧК трябва да съществува като отделно звено без командни функции и привилегии. 

Председателят на академията трябва да бъде известен, но реален български учен, не 
непременно от САЧК. САЧК е събрание на академиците и член-кореспондентите. Защото 
виждате колко са на брой и по този начин изборът им е предопределен. Неговите функции 
да са предимно представителни. 

Директорите да не се избират пряко, а да минават през публичен конкурс, в който да могат 
да участват и хора от чужбина. Защото ние сме в Европейския съюз. 

Изборите за академици и член-кореспонденти да са с открит конкурс с право кандидатите 
да четат отговорите и рецензиите. Най-много нарушения, бих казал, дори извращения се 
правят при изборите на академици и член-кореспонденти. А вие искате в момента да 
направите точно САЧК и да му дадете името на академията. 

Обърнете внимание, че Събранието на академиците и член-кореспондентите не е 
минавало атестация. Атестация минаха институтите. Там държавата трябва да направи 
своята атестация, а академията да си остане съдружие на научните институти. Благодаря 
за вниманието. 



ПРЕДС. ОГНЯН СТОИЧКОВ: Благодаря Ви, проф. Пушкаров. Във Вашето изложение 
повдигнахте един изключително важен въпрос и аз искам да го споделя с членовете на 
комисията. 

Съжалявам, че Съветът на ректорите не е депозирал становище в комисията. Няма 
представител. Проф. Стоян Денчев беше на предходното заседание, сега не виждам 
представител на Съвета на ректорите.  

От времето, в което аз съм председател на комисията, Съветът на ректорите не е 
депозирал нито едно становище. Нито едно становище по който и да е проблем! 

Една от версиите на законопроекта беше, че научните институти ще отидат към 
университетите. Разбира се, това е версия, която не обсъждаме в момента. Обсъждаме 
писани текстове. Но така или иначе Съветът на ректорите беше и е важен партньор на 
Комисията по образованието и науката, който следваше да депозира становище. 

 


