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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 15 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 Българската академия на науките, 
№ 054-01-99, внесен от народните представители Веселин Методиев и Ваньо Шарков на 
08.12.2010 година.  

2. Разглеждане за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона 
за Българската академия на науките, № 054-01-101, внесен от Сергей Станишев и група 
народни представители на 11. 12.2010 година. 

3. 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. 

4. Разни 

 

На заседанието присъстваха: Сергей Игнатов – министър на образованието, младежта и 
науката, Симеон Дянков – заместник-министър председател и министър на финансите, 
проф. Стефан Хаджитодоров – Българска академия на науките, акад. Иван Юхновски – 
БАН, проф. Лъчезар Аврамов – БАН, Красимир Вълчев – главен секретар на 
Министерството на образованието, младежта и науката, д-р Петър Попов – съветник в 
МОМН, доц. Стефан Пенов, проф. Камен Иванов, доц. Владимир Стойчев, проф. Димитър 
Пушкаров. 

 

Заседанието беше открито в 16,10 часа и ръководено от Огнян Стоичков – председател на 
Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта. 

............ 
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ПРЕДС. ОГНЯН СТОИЧКОВ: Благодаря, господин Стойчев. Проф. Пушкаров, имате три 
минути за изказване. 

ПРОФ. ДИМИТЪР ПУШКАРОВ: Благодаря Ви, господин председател. Господин 
министър, дами и господа народни представители, колеги! Има четири законопроекта, 
което показва, че всички политически сили вече много са се загрижили за Българската 
академия на науките. Българската академия на науките е в положението на човека, за 
когото всички се грижат – имам предвид разказа на Елин Пелин. В една такава комисия 
влиза този човек, за когото всички се грижа, казват да бъде изучен, да бъде изследван и да 
бъде докладвано на следващото заседание какви са му нуждите. Но на следващото 
заседание той не се появява, защото е умрял – забравили да го хранят.  

Това е по разказа на Елин Пелин. В момента ние имаме грижа за БАН. Това е малко за 
разтушаване, за да спадне напрежението в залата. 

Въпросът за Българската академия на науките има две страни - едната е политическа, 
другата е експертна. Политическото решение ще го вземе комисията. Аз присъствам тук 
повече като експерт. 

Оглеждайки законопроектите, аз виждам навсякъде една и съща декларация – да се запази 
и развива Българската академия на науките. Никой не използва израза да бъде унищожена. 
Така че смятам, че това би могъл да бъде мотивът, с който някои от законопроектите, на 
пръв поглед изглеждащи твърде различни, да бъдат включени за разглеждане на първо 
четене, тъй като тук вече се направиха опити да се противопоставят един законопроект на 
друг. 

На мене от двата сега предложени законопроекта – на доц. Веселин Методиев и на Сергей 
Станишев и група народни представители, повече ми харесва този на господин Методиев. 
Това е законопроект, който е по-близък до сегашното състояние на нещата, който е по-
адаптивен към сегашната структура, която има Българската академия на науките, и към 
това, към което тя би могла да се промени. 

Разбира се, подобни елементи има и в другия законопроект. Аз не съм против него. Но 
този е законопроектът, който аз бих подкрепил, ако имах правото да извърша такава 
подкрепа. 

Какво трябва да видим в законопроектите обаче, които са гледани тук. 

Говори се за реформа. Но преди това трябва да се каже какво не ни харесва в момента в 
работата на Българската академия на науките, кои са недостатъците и да видим по-нататък 
вече как ще ги поправим. Този анализ аз не го видях в нито един от законопроектите. 
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Виждам само да се казва: за по-нататъшното развитие на академията да се направи това и 
това. Но не виждам конкретно какво липсва. 

Законопроектите ни са пожелателни. В тях липсват правни гаранции за осъществяване на 
това, което ще се направи. Това се отнася за всичките четири законопроекта, които са 
внесени в комисията и които ние разглеждаме. 

Говореше се, че тук не е хубаво да има две тела. Две тела има във всички законопроекти. 
Защото Българската академия на науките, както знаете, се състои от академици и член-
кореспонденти, на които по някакъв начин различните законопроекти им търсят мястото. 
И другото, това са институтите, които представляват основата на Българската академия на 
науките, които дават научния продукт и на които трябва да разчита нашата българска 
държава за развитието на българската наука в нашата страна. 

Бедите, които има, или недостатъците, които съществуват в работата на тези научни 
институти, не са специфични за Българската академия на науките. Това са недостатъци, 
които са специфични за всяка научна дейност, за всеки университет, дори бих казал, в 
някои университети са значително по-зле, отколкото в Българската академия на науките. 

Какво аз виждам като недостатъци.  

Сегашният закон за Българската академия на науките, който е действащ, не е причината за 
много от бедите. Той не е причината за това, че централното ръководство на Българската 
академия на науките преяде с власт. Не е причина за това, че при изборите на академици и 
член-кореспонденти се допускат грешки, които правят някои от изборите твърде 
компрометиращи. Това не е работа на законопроекта. 

И в новите законопроекти аз не виждам начин за отстраняването на тези дефекти. 

Едно от важните неща, които виждам в законопроекта на господин Методиев и господин 
Шарков, е това, че вече председателят на Българската академия на науките не е 
задължително да бъде академик или член-кореспондент. Аз даже бих добавил към този 
законопроект, че е задължително тези конкурси за председателя на Българската академия 
на науките да бъдат открити и в тях да участват дори външни хора. Не е необходимо този 
човек да бъде само от БАН, не е необходимо непременно да бъде българин. Може да бъде 
отвсякъде от Европейския съюз. Ако иска, от Америка да бъде, ако иска, да бъде от 
Европейския съюз, откъдето иска. 

Това е едното от нещата, на които бих искал да обърна внимание и това е, което ми 
харесва в законопроекта на Веселин Методиев. 

Dimitar
Highlight

Dimitar
Highlight

Dimitar
Highlight



4 

 

Правните гаранции обаче са нещо много важно. Имаме Общо събрание. Обаче това Общо 
събрание, което ще управлява Българската академия на науките и което се споменава във 
всичките законопроекти, от кого се състои?  

Проблемът на сегашната Българската академия на науките се състоеше в това, че в това 
Общо събрание влизоха прекалено много директори, които се назначаваха от 
председателя. Следователно те поддържаха неговата линия. По този начин се стигна до 
един конфликт, до едно зацикляне, което доведе до някои неща, които предизвикаха 
протест сред учените и сред научната общност. 

Това нещо може да се премахне сравнително по прост начин, като се забрани примерно 
казано, директорите да бъдат участници в Общото събрание, а единственото изискване да 
бъде да са професори със съответната степен и звание, които да могат да участват..... 

ПРЕДС. ОГНЯН СТОИЧКОВ: Проф. Пушкаров, ще Ви помоля да се ориентирате към 
приключване на изказването. Днес не обсъждаме конкретни текстове. Обсъждаме двата 
представени законопроекта. 

ПРОФ. ДИМИТЪР ПУШКАРОВ: Всичко това може да бъде решено на второ четене. 

На първо четене обаче аз исках единствено да покажа, че тези елементи, които доведоха 
до това състояние, са поправими и са поправими в този законопроект, който сега се внася 
от доц. Веселин Методиев. Затова бих предложил на комисията, ако, разбира се, мога да 
си позволя това нещо, да подкрепи и този законопроект, като не смятам, че той е в рязко 
противоречие с вече приетите. 

Най-накрая, на миналото заседание имаше само един законопроект и той се прие. Kакто 
казват французите, по липса на нещо по-хубаво човек спи и със собствената си жена. 
Благодаря ви за вниманието. 

ПРЕДС. ОГНЯН СТОИЧКОВ: Благодаря Ви, проф. Пушкаров. 

Заповядайте, господин Димитров. 

АСЕН ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми 
народни представители! Малко ми е неудобно да се изказвам след акад. Юхновски. Но все 
едно, както казва нашият учител Аристотел, истината ни е по-скъпа. За мене истината е 
тази, че продължава да съществува в общественото съзнание и за съжаление и в 
пленарната зала тази илюзия, че БАН е централното управление на академията. 
Непрекъснато се повтаря от депутатите, че автономията на институтите трябва да бъде 
гарантирана, че тя ще даде простор на научните изследвания. След това се връщаме 
отново и отново казваме, че реформата на централното управление на Българската 
академия на науките е нещо, което е съвсем встрани от академията. 
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За мене смисълът на всички обсъждани законопроекти се свежда основно до това: ако ще 
се прави реформа в Българската академия на науките, най-голям смисъл има да бъде 
реформирано централното управление на БАН.  

В тази връзка към законопроекта на уважаемия доц. Веселин Методиев бих казал 
следното. Има интересни моменти в него – след това ще ги кажа и тях. Но основното, 
което мене ме смущава в този законопроект, е, че той не посяга отново на 
централизирането на БАН, а го укрепва с още по-мощни външни структури, като 
например съвет на настоятелите или пък присъединени към него ректори на университети. 
Тоест в ръководството на Българската академия на науките виждаме все повече вождове. 
А виждате, от друга страна, че от към индианци академията все повече обеднява. Тази 
илюзия, че Българската академия на науките са вождовете в БАН, непрекъснато ни 
пленява и ние не можем да направим едно рационално обсъждане на тази тема. 

Аз такъв смисъл виждам в реформата – спокойно, честно да помогнем на централното 
управление на Българската академия на науките, да се види, че ние не го мразим, 
напротив, ние го уважаваме. Ние имаме нужда от един координационен център на 
академията, имаме нужда от такъв център. Но не може барон Мюнхаузен да се измъкне за 
косата си. 

Централното управление на Българската академия на науките не може да проведе 
реформата на БАН. Защото проблемите са с мениджмънта на академията. Не бих се 
осмелил да говоря тези неща в тази зала, ако не бях потърпевш, ако, да кажем, моят 
институт не беше обект на този „възродителен процес” – от Институт за философия и 
социология се оказахме Институт за изследване на обществата и знанието. И сега ние 
губим своята идентичност, ако се обърнем към нашите собствени проблеми. 

Аз ще бъда съвсем откровен за моето отношение към института „Макс Планк”. България 
се намира на съвсем друга географска ширина и има съвсем други проблеми. Нейната 
наука е съвсем друга. В момента индианците, учените, изследователите се нуждаят от 
един максимално олекотен от бюрокрация либерален режим. Ние се нуждаем от една 
подкрепа, от една институционална подкрепа, където могат автономни научни институти 
да се самоопределят, да изберат своята бъдеща форма на организация и координация. 

Според мене – и с това ще завърша – е необходимо да съществуват автономни научни 
институти, чиято автономия да бъде законово гарантирана. Те трябва да притежават един 
координационен център, но той да не бъде една административна бюрократична рамка, а 
да бъде едно каталитично звено. 

ПРЕДС. ОГНЯН СТОИЧКОВ: Моля Ви да се ориентирате към приключване. 

АСЕН ДИМИТРОВ: Благодаря ви отново. 
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Пак искам да приканя законодателите да се освободят от тази илюзия и да обърнат 
вниманието си към реформирането на централизираното управление на БАН. 

И последно, ще кажа нещо само за една секунда. Неслучайно в законопроекта на 
уважаемият доц. Веселин Методиев и в законопроекта на доц. Румен Стоилов се говори за 
разделяне на Българската академия на науките и научноизследователските институти на 
БАН. Това въобще не е случайно. Просто хората желаят по някакъв много деликатен 
начин да ни освободят нас, учените, от нашето централизирано управление. Затова те 
съществуват в тези законопроекти. Благодаря. 

ПРЕДС. ОГНЯН СТОИЧКОВ: Благодаря Ви.  

ПРОФ. ДИМИТЪР ПУШКАРОВ: За 10 секунди една реплика. 

ПРЕДС. ОГНЯН СТОИЧКОВ: Реплики между членовете на комисията – да. Но в момента 
да се съберете представители на научната общност и да се репликирате помежду си... 
Впрочем, това също е вариант. Няма проблем. За 10 секунди заповядайте, проф. 
Пушкаров. 

ПРОФ. ДИМИТЪР ПУШКАРОВ: Съществуването на Централното управление не е 
резултат от закона за Българската академия на науките. Никъде в него не е записано нито 
че го има, нито как да действа. Така че, това е резултат от някакви други практики, в които 
някои хора са „за”, някои са „против”. И там може да се правят големи промени без да се 
правят големи законодателни изменения. 

ПРЕДС. ОГНЯН СТОИЧКОВ: Абсолютно сте прав. Репликата Ви е уместна. Централното 
управление не е правна фигура по Закона за Българската академия на науките. 

ПРЕДС. ОГНЯН СТОИЧКОВ: Благодаря, колега Николов. Колеги, ако може и аз да кажа 
няколко мои критични бележки по двата законопроекта. 

Първо, по законопроекта, внесен от Веселин Методиев. Не бих подкрепил Българската 
академия на науките да обединява два центъра, да имаме Българската академия на науките 
и отделно Национална академия. Достатъчно е да има един Национален център за научни 
изследвания, както е CNRS по френския модел. И аз бих казал, че вашият законопроект 
най-много се доближава до този френски модел. 

Само отбелязвам, че във Франция ресорният министър на CNRS е министърът на 
изследванията и индустрията, не е министърът на образованието. Това също е тема, която 
заслужава внимание. 

На следващо място, не считам, че министър-председателят трябва да назначава и да 
утвърждава председателя на Националния център. Вярно, че ако пак минем към френския 
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опит, там това го прави президентът Никола Саркози. Но все пак не трябва да 
прекопираме чуждия опит, а да го адаптираме към нашите условия. При нашите условия 
характерното е тясната връзка на Българската академия на науките с Народното събрание. 
И в много от законопроектите, които разгледахме, именно се предлага Българската 
академия на науките да докладва на Народното събрание, а не да докладва на министър-
председателя. 

Тази връзка налага утвърждаване на избора от Народното събрание. Защото аз като 
народен представител съм гласувал избора на директора на Комисията по финансов 
надзор. Аз гласувам състав на Комисията за финансов надзор. Не я подценявам, това е 
важна институция, но тя не е по-важна от Българската академия на науките. 

Иска ми се като народен представител да гласувам и да си изкажа мнението - аз и всички 
представители на парламентарно представените партии - по отношение на Българската 
академия на науките, ако тя ще ми докладва към края на годината. 

На следващо място. В законопроекта, който предлага господин Методиев, не са разписани 
функции, права и задължения на Управителния съвет. Има го само като маркиране, че има 
такъв орган, но няма и една думичка какви са му правата, задълженията и 
компетентностите.  

На следващо място, относно Съвета на настоятелите. Виждаме, че Съветът на 
настоятелите се състои от четирима министри и още трима представители на 
академичната общност, като решенията в съвета се вземат с квалифицирано мнозинство. 
Ерго, министрите решават може би всичко. Това не би било лошо, ако този Съвет на 
настоятелите се ограничи, както е в CNRS, административният съвет да отговаря само по 
административни въпроси, финансови активи. Защото действително който дава парите, в 
случая Министерският съвет, той е нормално да формира и финансовите политики. Да 
формира не научните, а финансовите политики. 

Не ми се струва добра практика четиримата министри да дават пътя за развитие година за 
година на научните изследвания, акцентите в Българската академия на науките и прочие. 
Това те могат да го направят и са длъжни да го направят в Националната стратегия за 
научни изследвания. Това е рамката, в която те си изказват своето компетентно 
становище. 

Така че ако вървим към някакъв френски модел, там е много просто. Има научен съвет, 
който се занимава с наука, има административен съвет, който се занимава с финанси, с 
администрация, с активи, с имоти и т.н. Тези два съвета не си преплитат 
компетентностите, както е в случая. Тук този Съвет за настоятелите съдейства както за 
управлението на Българската академия на науките, така и за осъществяването на научните 
изследвания, тоест две в едно. Това на мене някак си ми идва в повече. 
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На следващо място, директорите на институтите и другите академични звена се избират 
по ред, начин и условия, определени от устава на БАН. Но тук в закона трябва да 
формираме най-важните, най-съществените обществени отношения. Изборът на директора 
на института, на човека, който ще бъде начело на кораба на този научноизследователски 
център, трябва да бъде формализиран в закон. Иначе имаме вече конституционна практика 
в тази насока, когато препращаме към правилници и устави, без да записваме ясни 
правила в закона.  

На последно място, за да не обременявам аудиторията - имам и други бележки, разбира се, 
- ще кажа за чл. 14, ал. 2. Не съм съгласен да се изземва компетентност от Народното 
събрание, което до момента по чл. 10 се произнасяше за отчуждаване на активите. Сега 
вече за отчуждаване на активи се произнася като последна инстанция Съветът на 
настоятелите, което, пак казвам, е доминирано от изпълнителната власт. 

Относно бележките ми по законопроекта, внесен от Сергей Станишев и група народни 
представители от БСП. Както каза и колегата Имамов, този законопроект е близък до 
законопроекта, който вече беше подкрепен, имам предвид законопроекта на колегата 
Лютви Местан, относно национална стратегия, изпълнявана от Българската академия на 
науките, и относно отчитане пред Народното събрание, неща, които и аз подкрепих в 
предложението на колегата Местан. 

Но тук, уважаеми колеги Богданова и Николов – обръщам се към вас, този състав на 
Управителния съвет, който вие предлагате за мене повдига повече въпроси, отколкото 
отговаря на вече повдигнатите въпроси.  

Председателят на Съвета на ректорите и представителят на национално представените 
работодателски организации ще имат равен глас с гласовете на останалите трима 
министри. Вие знаете колко са национално представените работодателски организации – 
шест или седем, мисля, че са шест. Не мога да си представя те как ще излъчат един 
представител. 

Не мога да си представя как председателят на Съвета на ректорите ще има равен глас с 
гласа на министъра на образованието или на икономиката и т.н. И по-специално 
председателят на Съвета на ректорите ще обсъжда въпроси, свързани с финансиране на 
научните изследвания. Това не му е негова работа. Да не би някой представител на 
Българската академия на науките да участва в Съвета на ректорите на някакъв държавен 
университет и там той да гласува с решаващ глас за финансиране на научното изследване 
на N-ския университет. 


