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За проекта на ПМС за изменение на Правилник на ЗРАСРБ (окт. 2018 г). 

1.  Действащият Правилник е от юли месец т.г. и само 3 месеца след влизането му в 
сила е обект на изменение в „най-приносната“ му част – минималните национални 
изисквания. Това недвусмислено говори за ниското му качество. При обсъждането му 
през лятото изпратих подробен анализ и предложения към комисията на МОН, но не 
видях нещо от тях да е споменато, още по-малко – обсъдено  в разглежданите от 
комисията материали. Сега изпращам линк към публикуваната тогава статия в сп. 
Наука, кн. 3, стр. 3 (2018), http://spisanie-nauka.bg/arhiv/3-2018.pdf . Всичко написано 
там се отнася и за сегашната ситуация. Лошото е, че сега се предлагат още по-
неадекватни поправки. Основният им недостатък е, че не са аргументирани и не 
почиват на научен анализ и добри практики. Поправените критерии с нищо не са по-
убедителни от предишните, даже напротив. Впечатлението е за съзнателно 
снижаване и размиване на критериите, при това само в някои научни области. 

 При обсъждането на проекта на действащия сега правилник настоявах да 
отпадне чл. 1(2) „С този правилник се определят и минималните национални изисквания към 
научната, преподавателската и/или художественотворческата или спортната дейност на 
кандидатите за придобиване на научна степен и за заемане на академичните длъжности 
"главен асистент", "доцент" и "професор".“ Сега виждам, че алинеята тихомълком е 
премахната. Може пък нормотворците да са разбрали, че е незаконно минималните 
национални изисквания да се въвеждат с правилник (вж. по-нататък!). Само че 
беззаконието си остава, защото те вече са въведени чрез правилника. 

2. Напоследък се прие идеята за участие на някакви изключителни специалисти във 
ВО. Какви минимални национални критерии се предвиждат за тях?  

3. Продължава изолирането (провинциализирането) на българската наука. Всички 
критерии са национални и са неприложими към чуждестранни учени, желаещи да 
получат научна степен или научна длъжност в наш институт или университет.  

4. Преди всичко трябва да се има предвид, че  минималните национални  изисквания  
(ЕНИ) са част от единните държавни изисквания (ЕДИ) . Единните държавни 
изисквания са предвидени в Конституцията  (Чл.53, ал.5). Това означава, че те трябва 
да се въведат чрез закон. В ЗРАСРБ понятието ЕДИ се среща на две места. Първото е в 
Чл.1.ал.2. т.3 „гарантиране на обществения интерес, свързан с качеството на 
образователния процес и научните изследвания, чрез определяне на единни държавни 
изисквания и контрол върху тяхното спазване...“. Второто е определението в 
Преходните и заключителни разпоредби: „единни държавни изисквания са правилата 
за провеждане на процедурите по този закон, редът за контрол върху тях и 
минималните национални изисквания по професионални направления за придобиване 
на научните степени и заемане на академичните длъжности, определени в този закон 
и в правилника за прилагането му“. Ясно е, че МНИ са част от ЕДИ, и като така се 
определят само в Закона, а не и в Правилника му. Обратното би означавало 
дописването на закон чрез правилник.  
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     Подобни опити за въвеждане на ЕДИ  чрез правилника беше направен още през 
2010 г. Тогава те бяха отменени с Решение на  Конституционния съд (РКС № 11/2010 
г.) като противоконституционни. Там могат да се намерят още юридически аргументи. 

     Какво да се направи, след като ЗРАСРБ вече е приет? Когато текст от нормативен 
акт противоречи на Конституцията, той не се прилага. В случая трябва да се 
пренебрегне тази част в определението, която й противоречи, а също така да се внесе 
предложение в НС за отстраняване на противоречащия текст в Закона. 

5. Всички критерии, поднесени като минимални национални изисквания  не почиват на 
научно обосновани аргументи. Наукометрията е използвана превратно. 

6. В Доклада на Министъра се посочва, че „Основната цел на предлаганите с 
постановлението изменения е да се осигурят по-добри условия за обективното и 
безпристрастно прилагане на минималните национални изисквания към научната...“ 
В същност, условията изобщо не се променят. Променят се самите МНИ! За съжаление 
тази подмяна на тезата се среща на много места. 
 
7. Една от съществените промени в МНИ се състои в това, че „премахва деленето на 
броя на авторите при отчитане броя на публикациите за даден учен поради факта, 
че науката в цитираните области е колективно дело и чрез деленето не може да се 
отрази приносът на всеки от учените в едно комплексно изследване. Вместо това се 
предлага начин за отразяване качеството на тези публикации“. 
    Тези твърдения са силно подвеждащи. Научната дейност, извършена от научен 
колектив, винаги е била колективно дело, и то не само в „цитираните области“. 
Премахването на деленето на броя на съавторите ни най-малко не помага за отразяване 
на приноса на всеки учен. Напротив, сега всички съавтори отново получават по 
равно. Само че всеки получава всичко, а не равна част. Това увеличава точките на 
всеки съавтор n пъти. В таблиците обаче броят на изискваните минимални точки не е 
променен. Това означава просто, че критериите са снижени n пъти! Което показва 
истинската цел на промяната. Ако пък в предишния вариант се е предполагал някакъв 
баланс между точките за цитируемост и останалите, то той сега е абсолютно нарушен! 
 Твърди се, че е предложен начин за отразяване на качеството на тези 
публикации. Вероятно става дума за различния брой точки за различните групи 
списания по WoS, подредени по импакт-факторите им (Q1 – Q4). Само че понятието 
качествена публикация означава качествен научен резултат, а не висок импакт-
фактор.  Освен това научните резултати не са само в списания – има и монографии, 
дисертации, патенти, сборници и др.  
 
8. Преместването на патентите и полезните модели в групата на списанията само 
увеличава броя на точките на тези, които не могат да ги съберат от публикации. А за 
патентите и моделите няма никаква градация. Нито къде са приети, нито с колко 
съавтора са (наши и чуждестранни). Научната публикация трябва задължително да 
съдържа научен резултат. Създаването на полезен модел и иновациите не са научни 
изследвания. Затова тези два вида дейности не бива да са в една група. 
 
9. Продължава войната срещу докторите на науките. Увеличението на точките в група 
Е от 40 на 75  е неефективно. Преди да стигне до група Е кандидатът за професор 
трябва да премине през група Б, където ще получи НУЛА точки за дисертацията си за 
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доктор на науките. И ако не му стигнат точките от група Б, точките от група Е са 
безполезни.Така докторът на науките е ощетен със 100 точки спрямо ОНС доктор. 
 
10. Терминът водещ принос е заменен в новия вариант с доказан съществен принос. 
По времето на ВАК се наричаше личен принос. Съществен принос може да има само 
някой, който участва в  публикация с над 30 съавтори. Ако съавторите са 29 или 30, 
всеки от тях получава точките за цялата публикация. При 31 съавтори кандидатът 
трябва да докаже съществен принос. Начините за доказване пък са нов и недоказан 
съществен принос към наукометрията. Те са: „(1) кандидатът е първи в списъка на 
съавторите, (2) кандидатът е посочен в публикацията като автор за кореспонденция, (3) 
кандидатът представи писмо от автора за кореспонденция на статията или от публично 
обявения ръководител на научния колектив, подготвил публикацията, в което се 
удостоверява конкретният съществен принос...“.  Не е ясно колко могат да бъдат 
съществените приноси в една публикация и по колко начина може да бъде 
преформулиран всеки от тях, за да обслужат възможно повече хора. За подреждането 
на съавторите не съществуват общоприети правила. Използва се подреждане по 
азбучен ред (различно в различните азбуки), на първо място може да е докторант, а на 
последно – ръководителят му, както и обратното, някои шефове предпочитат първото 
място без дори да са чели статията и т.н. Този, който е на първо място, обаче няма 
нужда да доказва нищо. Авторът за кореспонденция може да е най-младото 
момче/момиче, но и то няма нужда да доказва принос. Нещо повече – дава оценка за 
научния принос на останалите. Не е ясно какво означава „публично обявен 
ръководител на научния колектив“. Как става публичното обявяване? В какъв вид се 
представя писмото (подписи, печати, изх. номера?) и до кого се адресира, в какъв срок. 
Къде се съхранява, за да не може същият принос да се припише и на друг съавтор по 
друго време и по друга процедура. Колко още правила трябва да се напишат, приемат, 
а след това – нарушат? „И така, до административен захалас“, както казва Достоевски. 
        Как цялата тази приумица би се приложила към чуждестранен колега, който иска 
да получи научна степен или да стане професор. Това е най-сигурният начин да се 
откаже и да разказва вицове за нашето научно законодателство.  
 
11. Няма никакви аргументи за избора на стойностите на коефициентите, с които се 
променят точките за цитируемост за професионалните направления 4.5 Математика и 
4.6. Информатика. Защо няма такива коефициенти, напр. за направления Химия и 
Физика? Цитируемостта дори само вътре във всяко от тези направления се мени на 
порядък.  
 
Заключение:  
Проектът за изменение на Правилника трябва да бъде основно преосмислен, 
преработен и аргументиран. В този си вид е вреден за научната и академична общност. 
Да бъдат преработени и минималните национални изисквания за другите научни 
области. Научните дейности в тези области (История и Археология, Икономика и т.н.) 
също са колективни. Защо точките на един автор от хуманитарните науки се делят на 
броя на съавторите, а това не се прави в Природните и Техническите науки? 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Най-напред да се преработи ЗРАСРБ. Минималните национални 
изисквания, заедно с всички Държавни изисквания да бъдат включени в Закона, както е 
по Конституция. Да не се броят статии, а да се оценяват научни резултати. Рейтингът 
на списанието не е мярка за качеството на всички публикувани в него статии. Патент в 
САЩ да не се приравнява на такъв в Молдова или на авторско свидетелство. 
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