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Проектът за Правилник за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, 
осъществявана от висшите училища и научните организации, както и на дейността на 
фонд "Научни изследвания" е може би първият опит да се изпълни изискването на ЗННИ 
чл. 7а. Самият ЗННИ е едно недоразумение, довело до хаос в „насърчаването“ на научната 
дейност, и по-скоро се отнася до спекулативното източване на държавни средства към 
често пъти изкуствено надути проблеми, тласкащо научните изследвания по неправилен 
път. Може да се каже дори – за финансиране на ненаучните изследвания.  
 
 Във връзка с това Правилникът трябва ясно да формулира какво се разбира под 
научноизследователска дейност (повтаряйки и разяснявайки дефинициите от основните 
законови актови – европейски регламенти, Рамката за НИРДИ, Ръководството на 
Фраскати и т,н.). Трябва ясно да се подчертае че научноизследователската дейност 
включва фундаментални и приложни НАУЧНИ изследвания и НЕ включва развойната 
дейност и иновациите, както и преподаването. Всичко, което не се отнася до създаване на 
нов научен продукт, а е предимно върху приложението му в създаването на прототипи, 
модели, иновативни решения, трансферът на знания и умения, реклама и разпространение, 
трябва да отпадне при оценяването. Струпването на скъпа апаратура (наричана научна 
инфраструктура) трябва да се отчита дотолкова, колкото води до определени добре 
аргументирани научни (а не производвтвени) проблеми.  
 
 Правилникът трябва да създаде критерии и структури. Критериите трябва да са 
научно обосновани, убедителни и приложими. Трябва да има ясно разписани процедури 
по създаването на тези структури. Той трябва да регламентира начина, по който тези 
структури действат, решенията, които трябва да приемат и какво следва от тези решения. 
Трябва да са формулирани изискванията към членовете на съответните комисии, каква 
компетентност трябва да имат, трябва ли да покриват всички основни научни области. 
Достатъчна ли е висока продуктивност в някое тясно направление, за да даде право за 
оценка на широки научни и интердисциплинарни области. Ще ползуват ли комисиите 
експерти, или ще разчитат на „собствения си горд ум“? 
 
За съжаление Проектът за Правилник (ПП) не изглежда добре в светлината на горните 
изисквания.  

- Комисия от 13 души, наречени „независими експерти“, един от които – от МОН, а 
останалите с неясна експертиза едва ли ще се справи с докладите на всички 
институти и други звена на БАН и на СА, както и с всички факултети и 
департаменти на 52 ВУ.  

- Още по-зле е ситуацията с комисията от 6+1 (без право на глас) „независими 
експерти“, която ще трябва да оценява ФНИ 

- Изискванията към „независимите експерти“ са смехотворни (да имат публикация 
през последните 5 години, и различен от нула индекс на Хирш!). Това означава, 
че е достатъчен ЕДИН цитат. 
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- Няма процедура за определяне на членовете на комисиите. Ако отново се 
определят от Съвета на ректорите, резултатът е ясен – „пременил се Илия...“. 

- Разписаните критерии са абсолютно необосновани/неаргументирани. 
- Чл.9(1) включва и (4). Министърът определя и назначва всички! 
- Чл.9(6) е неясен. Какво означава списъчен състав? Ако за ФНИ това са 7 члена 

(заедно с председателя, който не гласува), то за решение са необходими 5 гласа, т.е. 
най-много един може да бъде против. Това означава, че двама души могат да 
провалят произволно решение на комисията.  

- В Чл.13 не става ясно за какви договори става дума – включват ли се иновациите? 
- Има ли право комисията да се запознава с пълната документация по конкурсите на 

ФНИ? Може ли да четат рецензиите и протоколите от ВНЕК и да оценяват 
дейността на оценителите? 

- Какво научно направление е „социални дейности“ (напр. изплащането на детски 
добавки и пенсии?) 

- В Приложение 2 навсякъде се дели на броя на изследователския състав на звеното. 
Това силно облагодетелства звена, в които отделни членове работят с колективи 
извън звеното, макар че личният им принос може да е нищожен. Това 
облагодетелства обслужващи научни звена без своя собствена научна тематика. 

- Дефиницията на „млад учен“ в Прил.3 не е точна и подвежда, въпреки че е взета от 
ЗННИ. Не е необходимо лицето да провежда „и научно-образователна дейност“. 

- В правилник не се дават дефиниции („по смисъла на този правилник“), защото те са 
дадени в законови актове, коитио не могат да се променят в подзаконови такива. 

 
 Основен недостатък на ПП е липсата на оценки за качество и значимост на 
научните резултати (не на публикации), на степента на новост, актуалност и 
перспективност на научните изследвания. Не се изследва и времето на живот на 
публикациите (колко време след отпечатването статията все още се цитира). Няма разлика 
в подхода към ВУ и НО спрямо този към ФНИ. Необходима е статистика до каква степен 
финансирането от ФНИ подобрява наукометричните показатели. 
 Прекаленото формализиране на оценките без реална експертна оценка е опасно. 
      
 
София, 17.06.2015 г.                                                    проф. дфмн Д. Пушкаров 
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