
Нормотворци с импакт-фактор 

Според някои импакт-факторът е мярка за цитируемост на списание. Но това не е 
вярно. Той се оказва в много по-голяма степен мярка за самочувствие, мания за величие 
и неограничени нормотворчески възможности. В това можем да се убедим от новия 
Проект за Правилник на ФНИ, който се появи на сайта на МОН. В него импакт-
факторът е всичко – ценз, права, власт, индулгенция, авторитет. Учените трябва да 
произвеждат не научни резултати, а импакт-фактор, фондът – да субсидира учени с 
импакт-фактор, проекти, които обещават импакт-фактор. Устойчивото развитие на 
науката означава устойчиво нарастване на импакт-фактора на глава учен (може и без 
глава). Законът за нарастване на импакт-фактора вече конкурира по фундаменталност 
закона за нарастване на ентропията.  

Нека уважаемият читател не си помисли, че съм противник на импакт-фактора. 
Напротив, той е една много добра наукометрична харакеристика, но с нея не бива да се 
злоупотребява. И нека има предвид, че импакт факторът на дадено списание в даден 
момент няма нищо общо с научните резултати и дори само с цитируемостта на 
публикуваните в същия момент стати, най-малкото защото е изчислен през предишната 
година. По тези въпроси е писано много, но много малко е прочетено и разбрано.  

Разбира се, в мотивите към новия правилник това не се обсъжда. Те са шаблонни 
до втръсване – създаване на ясно дефинирани, конкретни и устойчиви правила и 
процедури...участие на водещите учени в оперативната(?) работа на Фонда, създаване 
на условия за финансиране на най-добрите научни проекти, гарантиране на 
прозрачност. Все похвални намерения. От шаблона по неясни причини са отпаднали 
дежурните изисквания за публичност и демократичност. Предвидени били условия и 
процедури за обявяване на конкурсите, подаване и оценяване на проектните 
предложения, подписване на договори и т.н. Все неща, които сякаш никога не са се 
случвали и едва ли не са запазена марка на новия проект. Голямата новина (най-добрата 
новина е лошата новина) се състои в това, че Фондът чрез своя комисия ще класира 
българските учени, и ще постави всеки от тях на мястото му. За целта е предложена 
методика, от която на човек без чувство за хумор му настръхват косите. Накрая са 
поставени и утешителните думи към българския данъкоплатец и Министерството на 
финансите, че  „Предложеният нормативен акт няма да окаже пряко или косвено 
въздействие върху държавния бюджет.” Дали изтичането на народна пара не по 
предназначение влияе пряко или косвено върху бюджета, е въпрос, който може да се 
задава само на ум.  

Това са прекрасни пожелания като за рожден ден на Правилник, ако не дай си 
Боже някога се появи на бял свят. Зачатието му обаче съвсем не е непорочно. 

За всичко това обаче – по-нататък. Предстои ни да прочетем 105 члена, 
Допълнително разпореждане, Преходни и допълнителни разпоредби, и едно много 
любопитно Приложение. Коментирането на толкова дълъг текст е трудна задача, а 
четенето на такива коментари отнема много време. Затова ще се наложа да напиша 



няколко статии според хрумванията в правилника и опасността от опита им да бъдат 
превърнати в живо дело. 

 Проектът е интересен не само с това, което има в него, а и с това, което няма. 
Интересен и с това, което не би трябвало да има в него. Не е известно (не е прозрачно) 
КОЙ подготви предложението. По същество, това е известният правилник на 
комисията „Вайсилов”, писан по времето на Игнатов с участието на  тогавашния 
управител на ФНИ Христо Петров, Рангел Гюров, Румяна Христова, Лора Павлова, Ана 
Пройкова, Николай Витанов, и още много знайни и незнайни учени, интелектуалци и 
лобисти, от едни места гонени, на други приети. Някои от тях са известни с 
нарушенията си като бенефициенти и администратори във Фонда. Затова сега пишат 
правилник. Първообразът на днешния проектоправилник бе отхвърлян, включително от 
комисията по правилника на ФНИ през пролетта на тази година. Защо съставът на 
комисията, създала днешния бисер не се обявява, не е ясно. И защо 
проектоправилникът е на сайта на МОН, а го няма на сайта на ФНИ, който също е към 
МОН и се чете от хората, към които правилникът е адресиран. За повече публичност, 
или за повече прозрачност?  

 Има и още един важен, макар и реторичен, въпрос. Не трябва ли най-напред да 
се промени злополучният Закон за насърчаване на научните изследвания (ЗННИ), а 
може би и още по-злополучният ЗРАС, и след това да се прави нов правилник? Не 
трябва ли да се синхронизира законодателството ни с това на ЕС? Неизказаният 
отговор е – не трябва, защото няма да можем хем да си правим каквото си искаме, хем 
да го правим по узаконен правилник. Знаем ли какви са международните правила и 
стандарти? Да, знаем! Имаме учени, които работят по такива проекти. Такива има и в 
Комисията Вайсилов. Той самият е бил Хумболтов стипендиант. Хумболтови 
стипендианти има всякакви, но се предполага, че всички са имали възможност да се 
запознаят с нормативните актове поне в Германия. Приличат ли ОНЕЗИ правилници на 
ТОЗИ, който ни се предлага? Не? Защо?  

Защото е забравена основната задача на Фонда – да дава възможност на учени с 
добри идеи и способности да творят и да развиват науката. Добрите учени трябва да 
бъдат бенефициенти на фонда, а не негови началници. Те трябва да получават 
средства за научна дейност и от научна дейност, а не от разпределяне на пари и 
търговия с влияние. Представете си Айнщайн, Нилс Бор, Ланадау, Ферми или Дирак 
като членове на ИС на фонд. Аз не си ги представям, но то вероятно е, защото нямат 
личен импакт-фактор. 

  Основа на всеки устройствен правилник са процедурите. Процедурата създава 
стабилност и доверие. Нашите нормотворци също съзнават важността на процедурите и 
не случайно са ги включили в Мотивите. Но са забравили да ги включат в 
Правилника. Няма отговор на въпроса как се формират органите на Фонда – 
Изпълнителният съвет, научните комисии и т.н. Има „задълбочено разработена” 
система за определяне на „най-достойните“ кандидати, напр. на ИС. Такива могат да 
бъдат само учени, класирани сред първите 10% в класацията на Фонда (която ще 



обсъдя отделно). Да допуснем за момент, че такава класация е направена. Изискванията 
за заемане на определени длъжности се нарича ценз, а не процедура. КОЙ, как и по 
какви правила ще избере и назначи за член на ИС, например, един единствен 
представител на физическите науки, сред които са теоретична и математическа физика, 
астрономия, астрофизика, ядрена физика, физика на високите енергии, статистическа 
физка, спектроскопия, физика на кондензираната материя, микроелектроника, 
нанофизика, течни кристали, физика на ниските температури, квантова оптика и т.н.  
Характерните стойности на ИФ в тези области може да се различават в пъти. И какво 
значение има импакт-факторът на специалист по елементарни частици, ако той не 
разбира нищо от останалите области на физиката.  

Та простичкият въпрос е как да бъде избран от всички учени в топ 10% на 
физическите науки един, който да бъде удостоен с голямата чест да стане член на ИС и 
още по-голямата чест да разпределя пари. Според проекта, работа на министъра е да си 
избере някого по негово усмотрение. Ето ви прозрачна процедура!   Същото се отнася и 
за научно-експертните комисии (НЕК, ВНЕК, ПНЕК). Няма никаква  процедура по 
избирането, назначаването, или заменянето на член от ИС или на НЕК . В проекта няма 
и процедура за подбор и назначаване на администрацията. Не става дума само за 
образование, но и за познаване на нормативната база в науката и нейното финансиране. 

И така, процедурите не само не са „ясно дефинирани и конкретни”, но 
просто ги няма! 

      

 


