МАНДАТНА ПРОГРАМА ЗА ПЕРИОДА 2018–2022
на проф. Диана Петкова, д.б.н.

Основни цели:
– По-нататъшно утвърждаване на Съюза на учените в България (СУБ) като
неправителствена организация в демократичното управление на
страната и европейската интеграционна политика.
– Основна задача на СУБ остава съдействието за развитие на науката и
висшето образование, за утвърждаването им като основна сила,
стимулираща икономиката, индустрията и селското стопанство на
страната.
– Организацията е основна и престижна структура в национален мащаб,
обединяваща научните и научно-преподавателските кадри от БАН и
ССА, от университетите, висшите училища и колежите, от
научноизследователските звена на държавни и частни фирми.
– СУБ защитава активно правата на учените и университетските
преподаватели и извършва действия за утвърждаване на етичните
норми в научноизследователската работа и във взаимоотношенията
между учените.
I. Дейност на СУБ по актуални въпроси, свързани с развитието на
науката и висшето образование, научните изследвания и иновациите
1. Да се проучат възможностите за съвместна работа с други
неправителствени организации с цел нарастване на приноса им в
държавното управление на страната.
2. Да продължи практиката за организиране на национални срещи и
дискусии върху проблеми на науката и висшето образование,
иновациите и технологиите, свързани с държавната и европейската
политика.
3. Да се използват възможностите за организиране на обществени
дискусии по проблеми, интересуващи българските учени, чрез
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използваната, но напоследък преустановена полезна форма
„Обществен дискусионен форум“.
Да продължи практиката за активно участие на СУБ в държавното и
парламентарно обсъждане и подготовка на закони и нормативни
документи, свързани с науката и висшето образование. Становищата по
наболелите проблеми да бъдат подготвени при възможност след
дискусии по секции и клонове и да стават публично достояние чрез
публикуването им на интернет страницата на СУБ, разпространяването
им чрез електронна поща до секции и клонове, чрез пресконференции
или интервюта на членове на УС и на представители от секции и
клонове.
Да се стимулира активната намеса на секции и клонове, при нужда с
подкрепата на цялата организация, при организирането и
провеждането на научни прояви с регионален, национален и
международен характер, както и за активно сътрудничество с областни
и общински структури при решаване на регионални проблеми с
икономически или обществен характер.
СУБ да представя актуална информация за състоянието на науката и
висшето образование както и за техните кадри пред европейски и
други международни институции. От друга страна, Съюзът
да
съдейства за предоставяне на информация по международни и
европейски програми и инициативи до съюзните членове.
Да се проведе Национална дискусия по проблемите на младите учени,
предшестваща обсъждания и други прояви по секциите и клоновете.
Изведените проблеми, оформените препоръки и решения, да се
популяризират чрез пресата и пресконференции, и да се предоставят
на Министерството на образованието и науката и Комисията по
образование и наука към Народното събрание.
Да се продължи традицията за поддържане на добри и ползотворни
контакти на СУБ с Министерството на образованието и науката, с
Комисията по образование и наука към Народното събрание, с
Федерацията на научно-техническите съюзи, както и с ръководствата на
БАН и Софийския университет, на Селскостопанска академия, на висши

училища и колежи, както и със Съвета на ректорите. Специално
внимание да се обърне на медии и журналисти, проявяващи интерес
към отразяване на научни проблеми; постиженията на науката;
иновативните продукти на български изследователски колективи, както
и постиженията на младите учени; въпроси, свързани със състоянието
на образованието и университетите в страната.
9. СУБ да подкрепя според възможностите си контактите на
организацията, клоновете и секциите с международни организации и
институции.
II. Организационно укрепване и утвърждаване авторитета на СУБ
1. Необходим е анализ на членския състав на СУБ. Да се проведе
кампания за привличане на нови членове, включително млади учени, в
СУБ – научна организация, присъстваща активно на обществено и
управленско ниво в страната и по регионите, и подпомагаща обмена на
контакти и идеи на национално, регионално и европейско ниво.
2. Да се активизира използването на Международния дом на учените
„Фредерик Жолио-Кюри“ за почивка и балнеолечение, творческа
работа и спорт от съюзните членове и техните семейства.
3. Да се поддържа авторитетното равнище на списание „Наука“, печатен
орган на СУБ, при отразяването и популяризирането на проблемите на
науката и висшето образование, на научните и иновативни постижения,
на личностите на световно признати чуждестранни и български
изследователи, както и на млади учени. Да продължи тенденцията за
публикуване на статии върху националната история и идентичност. Да
се стимулира нарастването на броя на абонаментите сред съюзните
членове, сред университетските и научни организации. Да се поддържа
традицията за предоставяне на списанието в Министерството на
образованието и науката, Парламентарната комисия за наука и
образование, Президентството и други обществени институции.
4. Да се засили популяризирането на Конкурса за високи научни
постижения с цел повишаване броя на участващите с международно
признати и авторитетни научни трудове. Да продължат усилията за
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широко привличане на млади хора в този конкурс, както и
сътрудничеството в конкурса за млади учени с фондация „Еврика“.
Да се подкрепят инициативите на Комисията по етика, както и на
секциите и клоновете, за обсъждане на етични и морални проблеми в
научните среди и в научното творчество.
Да се подкрепят инициативите на клоновете и секциите за привличане
на чуждестранни учени за членове на СУБ.
Да продължат усилията за строга финансова дисциплина, финансово
укрепване и строг контрол върху бюджета на СУБ и на фирма „Наукаинвест“ ЕООД. Общото събрание на пълномощниците да бъде
ежегодно информирано по финансовите въпроси, при необходимост и
чрез извънредни заседания. Постоянният контрол върху финансовото
състояние и дисциплина остават задължение на Председателя на СУБ,
Управителя на „Наука-инвест“ ЕООД и Управителния съвет на Съюза.
Да се продължат усилията за подобряване взаимоотношенията и
доверието в работата на Управителния съвет, на комисиите и на
Общото събрание на пълномощниците. Управителният съвет да
осъществява поне един път годишно съвместно заседание с
Контролния съвет и Комисията по етика, да изслушва и взима под
внимание техните препоръки.
7 февруари, 2018 г.

