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Рейтингът е важен 

Един от важните въпроси, или по-точно един от важните отговори, които си (за)давам 

напоследък, е защо в публикациите от типа „Top UK Universities Guide”, “World 

university ranking” и много други неизменно се появява критерий research assessment 

или research output.  

В съвсем новичката рейтингова система за висшите училища в България имаме за 

щастие и такъв критерий – наука и изследвания. Общият брой индикатори за цялата 

рейтингова система е 61 в 6 групи, а  научноизследователският процес е група с 20% 

тежест и с 14 индикатора с различни тежести, основният от които (с тежест 20%) е 

индекс на цитируемост, определен от международната библиографска база данни 

SCOPUS. Този индикатор ползва методологията на индекса на Хирш. Университетът има 

индекс h, ако h от броя на всички статии са цитирани поне h пъти, а останалите са 

цитирани по-малко от h пъти. Източниците са в по-голямата си степен зависими, 

единствено данните, взети от SCOPUS и Националната агенция за оценяване и 

акредитация, могат спокойно да бъдат използвани като непредубедени. Критика към 

този модел би могла да бъде отправена и в друга посока, въпреки че той е един 

необходим старт за това, да научим какви трябва да бъдат държавните разходи за 

образование. С 14 индикатора той претендира да бъде статистически, по-скоро, 

отколкото съкратен модел за изследване на влиянието на всеки един от индикаторите 

върху степента на качество на научноизследователска дейност в тази група и на 

рейтинга на университета като цяло (цели 61 индикатора). Като всеки такъв, опасността  

е да не са изследвани всички важни канали на въздействие и съответно да са включени 

някои маловажни такива.  

Рейтинговата система има и значителни предимства, които държа да посоча във връзка 

именно с последващия анализ на държавните разходи за образование и наука. 

Индикаторът привлечени средства за научноизследователска дейност на преподавател 

изследва привлечените средства извън държавната субсидия, която като всяка намеса 

в механизмите на пазара, предизвиква мъртва загуба, поради това че не насочва 

ефикасно средствата към висшите учебни заведения, които са най-

конкурентоспособни. Този индикатор има потенциала да измерва обективно 

активността на учебното заведение в привличането на допълнително финансиране за 

НИД, а така и убеждението на университета в рентабилността (а именно – обективната 

способност на преподаватели и студенти да покажат добри резултати в това 

направление, което на запад се нарича research output), за да „изхабят” ресурс в 

търсенето на средства за такава дейност. Този индикатор би могъл да бъде полезен и в 

друга насока – не само каква оценка получава университетът в рейтинговата система, 

но и каква държавна субсидия да се насочи към него (което би намалило мъртвата 

загуба от държавната субсидия). Целта му според методологичните бележки на МОМН 

е да бъде индикатор за конкурентоспособност и научен капацитет. 
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Малко фактология 

Субсидирането във висшето образование се определя от броя студенти на учебно 

заведение. Това, което ректорът на Софийски университет „Св. Климент Охридски” 

нарича в своето обръщение във връзка с намалените средства за висше образование 

през 2010г. „нездрава конкуренция” между висшите учебни заведения, бих нарекла 

тотална липса на конкуренция. Криворазбраната конкуренцията се свежда до набиране 

на максимален брой студенти, дори на цената на занижени критерии, което е един от 

малкото, а може би и единственият случай на неползотворна конкуренция с очевидно 

отрицателни резултати. А липсата на конкуренция пост-фактум (т.е. след 

кандидатстудентската кампания, в рамките на университетското образование) е 

необяснима при наличието на повече университети на глава от населението в България 

отколкото в повечето европейски страни.  

През септември 2010г. Евростат издава публикация за разходите за образование в 

Европейските страни за 2007г. Макар и със задна дата, данните са показателни. Средно 

в ЕС за 2007г. държавните разходи за образование са 4.96% от БВП, а България е с 

малко по-малко от 1% под това средно равнище. По-коректно като база за сравнение 

би било да се  използва индексът на общите разходи за един студент в държавно 

учебно заведение в сравнение с БВП на глава от населението (държавни и частни 

разходи), изчислен от Евростат. За целия ЕС индексът е 100, а в България е 109 за висше 

образование (спад от 121 през 2006г.), 98 за всички образователни степени. Отново в 

сравнение с ЕС, където държавната субсидия за образование като процент от всички 

държавни разходи е 1.06%, в България цифрата е 1.45%. През 2007г. субсидиите за 

висше образование и БАН са общо 349 993 хил. лв., през 2011г. в бюджета са заложени 

392 799 хил. лв. „Според Евростат в България общите разходи (държавни и частни) за 

образованието на един студент са в размер на 54.5% от брутния продукт на човек от 

населението. Средното равнище в ЕС е 36.6%, а в САЩ е 64.2%.”1 

В България разходите за образование, държавни и частни, са на равнище, сравнимо с 

ЕС. В светлината на скорошната криза бихме могли да оправдаем по-скромния ръст 

(или дори спад) номинално на държавната субсидия, но това е тема на друго есе. По-

важният въпрос е каква е тази черна дупка, наречена „образователна система”, където 

потъват тези средства. 

Социални и асоциални ефекти 

Така както много други „студентски неща” – студентският стол например, държавната 

субсидия за висше образование измежду много други ефекти като социална 

справедливост, постига и още нещо – така наречената „мъртва загуба”, чийто 

икономически смисъл се състои в това, че един студент, заплащайки средно по-малко 

от половината от стойността на държавната субсидия, отпускана за него (в някои 

                                                             
1
 Ангелов, Г., „Политики”, март, 2007г., достъпно в Интернет на: www.politiki.bg 
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специалности дори по-малко от ¼ от тази стойност, като сравнението правя на база 

данните за 2010г., когато държавната субсидия за един студент е 693 лв. в СУ „Св. 

Климент Охридски”), оценява това, което получава много по-ниско, отколкото наистина 

„струва” то. Според Александър Александров от АУБГ и изследване на Aysegül Sahin 

финансовият ангажимент на студентите и техните родители към образованието 

подобряват стимулите на първите да влагат усилия в образованието си, подобряват и 

очакванията на вторите по отношение успехите на техните деца. Безспорно е морално 

и социално да има държавна субсидия  за младите хора, които оценяват 

образованието на истинската му стойност. Но какъв е съвкупният ефект от държавната 

субсидия? Както във всеки анализ, не бих могла да бъда конкретна кое е първо – 

кокошката или яйцето. Ще започна анализа от държавната субсидия. Студенти влизат в 

университетска среда, едва покривайки минимални изисквания (което пък се корени в 

спада на раждаемостта през 1990 и 1991г., поради икономическата и политическа 

несигурност на „прехода”). Поради това, че не биват таксувани за образованието си с 

реалната му равностойност (макар и такава да е трудно да се определи, дори в 

условията на пазарна икономика), те нямат стимул да положат необходимите усилия, 

т.е. да учат. Ето тук се оформя омагьосаният кръг на все по-демотивирани 

преподаватели (чиито икономически стимул може би също не е достатъчен), все по-

демотивирани студенти и така до безкрайност.  

Интересно е защо в нашия случай свръхпредлагането на образователни услуги и 

прекалено малкото търсене (тоест повече места отколкото студенти), води до рязко 

понижаване на качеството. Проблемът е именно в това, че процесът е итеративен, 

зависи от взаимодействието и обратната връзка между лектори и студенти. 

Понижената конкуренция между самите нас, студентите, има такъв ефект, тъй като ние 

сме едновременно потребители (не единствените такива обаче) на висше образование 

и негов продукт.  

Как „другите” са си решили проблема? 

“Competition generally raises quality”, се казва в доклада „Браун” за висшето 

образование във Великобритания от октомври 2010г., в който са направени интересни 

предложения за реформа на британското висше образование, което бих дала като 

пример за решение на горепосочените проблеми и без наличието на този доклад. 

Докладът обаче прави икономическия анализ на ситуацията още по-интересен.  

Досега образованието, и по-точно финансирането на висшето образование от страна на 

държавата, действаше по следния начин. Едно много тясно средно образование (за 

разлика от българското) във Великобритания гарантира на бъдещите студенти знания в 

областта, към която са се насочили (или са ги насочили). Правителството подкрепя 

финансово висшето образование чрез така наречените блокови грантове, които се 

отпускат за всеки университет. Те са безлихвени, но не и безвъзмездни. Вярно е, че не 

се отчитат дефлационни и инфлационни тенденции. Но тези грантове трябва да бъдат 
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изплатени в рамките на 25 години след завършване, при условие че се достигне 

номинално минимална заплата, която се индексира различно в зависимост от 

държавата, в която живее и работи студентът, след като завърши. С други думи, 

системата е прогресивна. Това има няколко важни последствия. Първото последствие е 

сигурност, оттам възможност да се планира бъдещето и следователно по-висока 

продуктивност и по-добър стандарт на живот. А откъде идва тази сигурност? След като 

правителството е решило да даде старт на такава програма и след като тя е работеща 

толкова години и не води до загуба, то значи „инвестицията” е рентабилна. Казвам 

инвестиция защото времето е най-оскъдният ресурс и тези 3 или 4 години образование 

са възможностната цена, алтернативата на 3 или 4 години трудов стаж плюс 

съответните направени разходи по време на образованието и за него, надхвърлящи 

разходите, които биха били направени иначе. Оттук следва по-високо ниво на доверие 

към правителството, което пък има положително влияние и върху много други аспекти 

на икономиката.  

Друг безспорен плюс е фактът, че такава система води до един особен и недобре 

познат в България вид заетост, това, което ние наричаме „да си работиш по 

специалността”. А това също води до по-голяма продуктивност, по-малко фрикционна 

безработица и така вероятно до по-ниска естествена норма на безработица. В България 

делът на работещите по професионалното си направление са под една пета от всички 

заети (18%). Много различни са и икономическите стимули по отношение на усилията, 

които се влагат в образованието, тъй като всеки, който ползва този грант, е наясно, че 

тези пари са дължими. Разбира се, има и обратна страна на монетата, която разглежда 

стимулите да не се търси работа, респективно да не се достига нивото на доход, над 

което грантът става дължим. Тази страна на монетата не би била интересна за целите 

на това есе. 

 По отношение на доклада „Браун” бяха изписани тонове хартия, като най-честите, но 

не и най-обосновани нападки са свързани с меркантилизацията на блага, които в едно 

„цивилизовано общество” трябва да бъдат достояние на повече хора. Беше казано и че 

е едва ли не пошло стойността на образованието да се изравнява с „възвращаемост на 

инвестицията” и че не бива стандартът на живот да се измерва чрез броя коли и къщи. 

Запитах се кой е по-удачният начин за измерване на паричната равностойност на 

висшето образование. Това логично води до извода, че също така не би трябвало 

стандартът на живот на една нация да се мери чрез нейния брутен вътрешен продукт 

на глава от населението. За съжаление или не, по-добър метод не е бил измислен. 

Индексът на щастието е един опит в тази насока, който обаче е така тясно обвързан с 

БВП на глава от населението, че трудно бихме могли да изолираме 

производителността на една икономика от нейния стандарт на живот. Не би и 

трябвало. Новият доклад има за цел не да ограничи достъпът на образование до 

елитен кръг от хора с възможности, защото интелектът вирее не само в аристократични 
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среди. Има за цел да ограничи достъпът до кръга от хора, които дават реална оценка на 

полученото образование.  

И така, в доклада се подчертава, че правителствените грантове би трябвало да бъдат 

разпределяни от „невидимата ръка на пазара”, а именно – според търсенето и 

възможността за реализация на дадена специалност и даден университет. Неслучайно 

един от критериите в рейтинговата система на британските университети е именно 

реализация на студентите. Така конкуренцията би трябвало да насочи държавни 

средства към продуктивните индустрии, като се предвижда да не бъдат включвани в 

тази система на конкуриращи се университети специалности като медицина и 

фармация, които имат по-голямо обществено значение. Така както на 

здравеопазването се обръща особено внимание, така и на пътя към него се дава 

предимство. А също така и на изкуствата, тъй като при тях трудно може да се постави 

индекс „заплата” или „доходи”, за да бъдат те оценени според бъдещата реализация 

на студентите.  

Такава система в България е на път да се развие. През 2008г. беше приет Закон за 

кредитиране на студенти и докторанти. Студентските кредити в България не са 

безлихвени. Лихвата е 7%. Това е международна практика. В Холандия лихвените 

проценти по студентските заеми са 2.4%. Интересно в същата насока е и 

предложението за ваучери, които да финансират висшето образование, с които 

студентите сами да могат да изберат частен или държавен университет и да депозират 

ваучера в избрания ВУЗ. Тези схеми са още в начална фаза.  

А накъде отива БАН? 

На 30 ноември 2009г. беше публикуван „Доклад за оценяване на научното ниво на 

институтите на БАН”, изготвен от Европейската научна фондация и Европейската 

федерация на националните академии на науките за петгодишния период от началото 

на 2004 до края на 2008г. Оценката на комисията може да звучи окуражаващо от 

гледна точка на екипите, които заемат позиции в челни изследователски проекти с 

международна значимост. По-тъжно звучи следното заключение: „Общото ни 

впечатление, обаче, е че тази сравнително добра работа е резултат най-вече от 

инвестиции, направени в миналото, и не може да бъде поддържана без съществени 

усилия както от страна на БАН, така и на българското правителство.” По качество и 

продуктивност най-ниско са оценени математическите науки, а второто място отзад 

напред си делят социалните (социология, икономика, психология, правни науки и др.) 

и инженерните науки. Не е учудващ фактът, че подредбата е аналогична и по 

критериите обществена полезност и перспективи. Няма как да е другояче, имайки 

предвид, че продуктивността обуславя конкурентоспособността. „Необходимото 

усилие преди всичко е въпрос на осигуряване на по-добро финансиране за БАН.” е 

едно от заключенията на комисията, а текущото състояние на Академията е 

определено като „режим на оцеляване”. Обърнато е внимание и на изследователите, 
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които поемат преподавателско натоварване, сравнимо с това на университетски 

преподавател, което е сериозен недостатък за изследователската им работа. Очевидни 

са стимулите за подобен избор. Патенти, обществени услуги, излизане на пазара са все 

възможности за финансиране, нереализирани от голяма част от институтите. 

„Комисията по оценяването се опасява, че ще бъде трудно да се развие смислена 

стратегия, която да излиза извън поддържането на статуквото в среда, в която научните 

изследвания не се прогнозират в перспектива и развитие.” е един от ключовите 

изводи. Дори в един от вечните спорове „за и против държавната субсидия” е признат 

необоримият аргумент, че при липса на политически влияния, първоначалното 

подпомагане на „начинаещите” индустрии и сектори на икономиката е ползотворно. 

Интересна забележка е оценката, че Академията има дори по-малка бюджетна 

гъвкавост от университетите, което води до още по-малка възможност за 

диференцирано заплащане на изследователите и още по-неразвити пазарни 

механизми за възнаграждение, което по същество означава, че изследователската и 

развойна дейност се крепи основно на ентусиазъм. Разбираема е директната 

препоръка за осигуряване на стипендии и субсидии, особено по проектите, частично 

финансирани от рамковите програми на Европейската комисия, които се нуждаят от 

съфинансиране. Необходимо е държавните средства да бъдат отпускани на проектен 

принцип. Икономически по-ефективно е да се субсидират готови за привеждане в 

действие рентабилни проекти, а не общи научноизследователски направления. 

В пряка връзка с рейтинговата система на висшите учебни заведения е сериозната 

критика по отношение на практиката да се окуражават „голямо количество от статии, 

независимо от техния обсег и влияние”. Апелът е очевидно към рационализация на 

издателската политика. Подобен апел в светлината на съществуващите условия бих 

отправила не само към БАН, но и към висшите учебни заведения. 

Какво ни очаква и какво да очакваме? 

Скорошното предложение на правителството за въвеждане на фискален борд налага 

да се обсъди именно този въпрос – знаем ли какви разходи трябва да прави държавата 

за образование. Отговорът е „не, зависи, може да се поспори по въпроса”, знаем обаче 

една приблизително добра посока. За България режимът на паричен съвет успешно 

овладява хиперинфлацията през 1996 и 1997г. и се оказва благотворен за баланса на 

БНБ. Резонно е да предположим, че макар да ни лиши съвсем от свобода на лична 

преценка във фискалната политика, режимът на фискален борд би могъл да бъде 

добро решение. По-интересният и важен въпрос ще бъде кои да са тези сектори, които 

да играят ролята на буфери – т.е. чиито дялове от бюджета да подлежат на 

преразглеждане при опасност от дефицит, по-голям от 3% (в „добри времена” поне, 

тъй като в „лоши времена” е оправдаем по-голям дефицит). Науката, която е способна 

и отговорна за това, в дългосрочен план да осигури по-голямо естествено ниво на 
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производство, е именно сред първите сектори, които трябва да бъдат задраскани от 

списъка с потенциални „буфери”.  

Образованието въобще, със специален акцент върху висшето образование, противно 

на журналистическия бунт по въпроса, би трябвало да бъде определено точно като 

инвестиция, и то не просто лична такава, а в по-общ план инвестиция в 

продуктивността на едно стопанство. Липсата на конкуренция и продължаващото 

съществуване на неконкурентоспособни учебни заведения е обезпокояващият факт, на 

който трябва да се обърне внимание. 
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