1.

Бележки по съкратения срок за обществено обсъждане

1.1. Процедурата по обществени консултации е част от правилата за изработването
на проекти на нормативни актове, уредена в Закона за нормативните актове (ЗНА). Чл. 26,
ал. 1 ЗНА предвижда изработването на проект на нормативен акт се извършва при зачитане
на принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност,
субсидиарност, пропорционалност и стабилност.
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Чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове предвижда, че срокът за предложения
и становища по проектите, публикувани за обществени консултации, е не по-кратък от 30
дни. При изключителни случаи и изрично посочване на причините в мотивите, съответно в
доклада, съставителят на проекта може да определи друг срок, но не по-кратък от 14 дни.
Съгласно доклада на министъра на образованието и науката (МОН) мотиви са
(умишлено оставям различния шрифт, за да се отлицава цитатът - АШ):
- високата степен на обществена необходимост и полезност на проекта на ПМС;
За този мотив ще стане дума в т. 2.
- съкратената процедура по обществено обсъждане (…) се налага, поради това че
предлаганата методика за определяне на изследователските висши училища е в основата
на разработения по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) на
Република България проект „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и
трансформация чрез наука и иновации“, (…) който в кратки срокове следва да бъде
представен пред МС за последващо внасяне за одобрение от Европейската комисия.
Този проект за ПМС не е изключителен случай по смисъла на ЗНА. Най-малкото
защото не сме изправени пред хипотези, подобни на уредените в § 1а ЗНА. Тогава не се
прилагат правилата на ЗНА за оценка на въздействието и за изработването на проекти на
нормативни актове. Част от правилата за изработването на проекти на нормативни актове е
процедурата по обществени консултации. Например, сред изключенията, предвидени от §
1а ЗНА, са проектите на подзаконови нормативни актове, свързани с изпълнението на
държавния бюджет; проектите на нормативни актове, свързани с предотвратяване и
ликвидиране на последиците от форсмажорни обстоятелства и други хипотези, различни на

анализираната тук, тъй като се отнасят само за законопроекти, а не за подзаконови актове,
каквато е настоящата хипотеза.
Може да се оспори доколко предлаганото ПМС е сред проектите на нормативни
актове, свързан с предотвратяване и ликвидиране на последиците от форсмажорни
обстоятелства. Все пак проекто ПМС е в изпълнение на чл. 17а, ал. 1 от Закона за висшето
образование, въведен с измененията в закона през м. февруари 2020, т.е. преди появата на
пандемията Ковид 19. Модерно е обосноваването с нея, но не винаги е вярно. Тук то не е.
1.2. От доклада на МОН става ясно, че с проекта не се транспонира европейско
законодателство, т.е. няма срокове за транспонирането, поставени към нашата държава.
При въпросното проекто ПМС, както става ясно от доклада на МОН, нещата са поставени в
обратна посока - то е в основата на разработения по НПВУ, който предстои да бъде одобрен
от ЕК.
2. По уредбата на проекта за ПМС – за ,,високата степен на обществена
необходимост и полезност на проекта“
2.1. От една страна
2.1.1. От доклада на МОН става ясно, че определянето на висшите училища като
изследователски такива се извършва по следните обективни показатели: ✓ научни
резултати, видими в международните бази данни Scopus и/или Web of Science – научни
публикации, научни монографии и глави от книги, както и независими цитирания на
публикации на изследователите от академичния състав на висшето училище към 31
декември на годината предхождаща оценката;
2.1.2. Съгласно Становище на Дирекция ,,Модернизация на администрацията“:
Тя ще се осъществи чрез приемане на система от показатели за оценка на приноса
на висшите училища за развитието на важни обществени области – ако се приеме ПМС в
този вид, ще се окаже, че социалните и хуманитарни науки не са важни области, за
съжаление.
За изследователско висше училище по смисъла на чл. 17а, ал. 1 от Закона за висшето
образование се определя висше училище, което дава значим принос за развитието на
важни обществени области чрез върхови научни изследвания и има високи резултати от
научноизследователска дейност, оценени по обективни показатели. В тази връзка с проекта
на Постановлението се определя система от показатели за оценка на приноса на висшите
училища за развитието на важни обществени области чрез върхови научни изследвания и
на резултатите им от научноизследователската дейност. Определят се следните показатели:
1. Научни резултати, определени в Приложение № 1 към Постановлението „Формула
за определяне на показател „Научни резултати“ П1=П1.1+П1.2+П1.3+П1.4, където: •
Подпоказател П1.1 се определя от броя научни публикации (N) в издания, реферирани в

международни бази данни Scopus и/или Web of Science, като се отчита категорията на
изданието чрез системата от квартили (Q). • Подпоказател П1.2 се определя от броя научни
монографии (Nм) и от броя глави от книги (NBC), видими в базите данни Scopus и/или Web
of Science, умножени съответно с коефициенти b1=30 и b2=3. • Подпоказател П1.3 се
определя от броя независими цитирания в Scopus и/или Web of Science (NС), получени през
оценявания период на публикации на изследователите от състава на организацията към 31
декември на годината, предхождаща оценката, като се прилага коефициент k, отразяващ
спецификата на цитируемост по различните области, в които ВУ извършва научни
изследвания и публикува. • Подпоказател П1.4. се определя от броя подадени заявки за
патенти (NР) от висшето училище, публикувани в официалния бюлетин на съответното
ведомство за международните и европейските заявки за патенти и за национални заявки
за патенти, умножени съответно с коефициенти р1=30 и р2= 6
2.2. От друга страна, трябва да се има предвид, че проекто ПМС възприема
критериите за научноизсл. дейност (НИД), поставени преди време в Правилника за
наблюдение

и

оценка

на

НИД https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=127573. Смея да твърдя, че
поставените в този Правилник критерии ощетяват несправедливо цели научни направления
от социалните и хуманитарни науки (а може да има и други – не съм широко компетентен!).
при някои направления индексирането само в посочените само 2 международни бази данни
Scopus и/или Web of Science е съвършено неадекватно. Не може критерии, приложими към
природните науки, т.е. към област на ВО 4, да се възприемат за общо приложими към всички
научни направления, без съобразяване с тяхната специфика. Тук любопитно за анализ е
доколко методиката, предвидена от проекто ПМС, е близка или еднаква с наукометричните
критерии за област на ВО 4.
Освен това, съгласно наукометричните критерии на ППЗРАСРБ (приложението към
него - Минималните национални изисквания към научната, преподавателската и/или
художественотворческата или спортната дейност …), в в т. 3, изр. 2 от забележките към тях,
се въвежда задължение към НАЦИД да определя световноизвестните бази данни с научна
информация, съотносими към съответното професионално направление. Не ми е известно
НАЦИД да са изпълнили това задължение, т.е. тя прилага Правилника за наблюдение и
оценка на НИД, посочен по-горе. И така: основният извод е, че не е налице такъв списък
световноизвестни бази данни с научна информация, съотносими към съответното
професионално направление! Тъкмо поради тази причина е редно да се изготвят такива
списъци за съответните научни направления, за да е налице справедливост и равнопоставяне
на резултатите от НИД от различните научни области. В момента такава НЯМА, което може

да е основание и за дела към държавните институции за дискриминационно отношение към
цели научни области или административни дела по повод несправедливите критерии на
Правилника за наблюдение и оценка на НИД. Т.е. държавата първо трябва да съобрази
уредбата си на наблюдение и оценка на НИД, за да не фаворизира едни научни направления
за сметка на други. Т. нар. защитени специалности са обект на друга уредба от страна на
държавата, а не на уредбата на НИД.
За моята научна област най-малкото, което може да се направи, е да се допълни
списъкът за чуждестр. бази данни - освен Скопус и Уеб оф сайънс да се включат или изрично
още някои (Сееол, Ерих, Клувър, Интерсенция, Далоз и пр, или да има препратка към
детайлно приложение за отделните научни направления), или да се приложи друг уместен
вариант. Така например – фаворизирането на англоезични бази данни автоматично слага в
глуха линия базите данни на други чужди езици. За правото, моята научна област, особено
за българското, важни са базите данни на Франция, Германия, Италия, Русия, тъй като
правната ни система не е подобна на англосаксонската, а е континентална.
Смятам за много уместно списъкът за чуждестр. бази данни да се съобрази със
спецификите на съответното научно направление, като се проведат дебати по тях с водещи
учени от съответното научно направление съвместно с НАЦИД и колеги от МОН.
Оставим ли така нещата, т.е. приеме ли се това ПМС, достиженията
/резултатите от НИД на социални и хуманитарни науки не носят точки за научноизсл.
университет, а са освен повод за напрежение м-у точни и хуманит. науки.
Напълно резонни звучат аргументите, посочени в статиите на колегата Осиковски https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/obshtestvo/2019/03/18/3405266_reitingov_
genocid_sreshtu_zaplashtane/
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/obshtestvo/2019/03/30/3412076_oshte_za_r
eitingoviia_genocid_chujdestranniiat_opit/
За жалост, те до момента НЕ са взети предвид от държавата. Не може
прибързано да се приемат последващи критерии за научноизсл. университет!
С уважение: Ангел Шопов

