ОБРЪЩЕНИЕ
на Общото събрание на учените в НИМХ-БАН към Общото
събрание на БАН, прието на заседание проведено на 04.04.2018 г.
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС НА БАН,
УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОС НА БАН,
Обръщаме се към Вас по повод на предложения проект за
разпределение на бюджетната субсидия на БАН за 2018 г. и по-конкретно
на формирането на компонент 2 в съответствие с критерии и показатели за
оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от
институтите на БАН, приети с решение на Общото събрание на
Българската академия на науките от 05.02.2018 г.
Приетите критерии не бяха отработени предварително, не са
съобразени със спецификата на изпълняваните не само в НИМХ, но и в
други институти на БАН дейности с научно-приложен характер, в резултат
на което прякото обслужване на държавата и обществото формират едва
5% от компонент 2, като параметрите по които това се прави са общо 11 за
БАН, т.е. тези важни дейности, които основно се изпълняват в някои от
институтите на БАН, на практика са с много малка тежест.
Също така, не бива да се пропуска и още един много важен проблем –
учените в НИМХ-БАН са малка част от състава на института и освен
научната дейност, която извършват, участват активно в ръководството и
изпълнението на оперативните дейности, което определено повишава
качеството на тези дейности и е важно за държавата и обществото, но по
никакъв начин не се отчита при оценяването на работата им като учени.
В тази връзка отправяме призив към ОС на БАН да преразгледа
критериите и показателите за оценка на научноизследователската дейност
и тяхното съотношение при формирането на компонент 2 на бюджетната
субсидия на БАН, което очевидно няма да стане за 2018 г., но би трябвало
да се направи преди разпределението на бюджетната субсидия на БАН за
2019 г. Предложението на НИМХ-БАН е средствата по Компонент 2 да
бъдат разпределени въз основа на получените резултати от
научноизследователската и научно-приложната дейност в съотношение:
публикации и цитати 50%, привлечени средства 15% и дейности
обслужващи държавата и обществото 35%.
Освен това считаме, че трябва активно да се участва в откритата
понастоящем обществена дискусия по проекта на „Правилник за
наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана
от висшите училища и научните организации, както и на дейността на
Фонд „Научни изследвания“ на МОН, в който също трябва да се отчита

спецификата на дейностите с научно-приложен характер, изпълнявани в
някои от институтите на БАН, тъй като по всяка вероятност, това е
документът, по който след неговото приемане ще се оценява
научноизследователската дейност на институтите в БАН.

Председател на ОС на учените в НИМХ-БАН:
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