ОТЧЕТ
за дейността на СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ – ВАРНА
за 2017 г.
Дейността на Съюза на учените – Варна през 2017 г. беше насочена основно към
организация и консолидация на новоизбрания УС (юни 2017 г.), пре -регистрация,
укрепване на връзките със съюзното ръководство и подготовка за дейността в изборния
3 год. период. Управителният съвет изработи, обсъди и прие Мандатна програма на СУ Варна за периода 2017-2020 г.
1. Решаване на организационни въпроси.
През месец юни 2017 г. беше проведено годишното Общо отчетно-изборно събрание,
като изпълнението на взетите решения беше осигурено и контролирано от Управителния съвет
на неговите заседания през годината. Извърши се съдебна пререгистрация на Председатея на
Съюза, обнови се БУЛСТАТ регистрацията и се получиха необходимите банкови оторизации за
правилното протичане работата на Съюза.
Протоколите за резултатите от работата на ръководните органи бяха изготвяни
своевременно, като предстои редовното им публикуване на сайта на СУВ. Сайтът бе обновен и
редовно се поддържа. Публикуването на материалите по управлението на Съюза на сайта е
гаранция за прозрачността на управлението и демократичността на процеса на вземане на
решения.
През 2017 година ръководните органи на Съюза на учените – Варна се конституираха и
определиха основните акценти на своята активна работа за укрепване и разширяване на
организационната структура.
През 2017 година бяха приети 36 нови членове по секции, както най-много учени се
присъединиха към секция „Икономика” – 20 учени.
- секция „Социални, стопански и правни науки” – 3;
- секция „Океанология” – 1.
Към 31.12.2017 г. списъчният състав на Съюза включва 339 члена. Същите са
разпределени по секции както следва:
- секция „Медицина и дентална медицина” - 131 члена;
- секция „Икономика” – 82 члена;
- секция „Технически науки” - 65 учени;
- секция „Социални и правни науки” - 21 члена;
- секция „Морски науки и технологии” - 20 члена;
- секция „Океанология” – 20 учени.
2. Организиране и участие в научни форуми.
Всички планирани научни форуми за 2017 г. бяха проведени успешно.
Организацията на мероприятията по осигуряване на „Месец на науката” – Варна 2017
започна в началото на годината и бе контролирана на всяко заседание на Управителния съвет,
като постепенно се конкретизираха дейностите и се потвърждаваха или отхвърляха
новопостъпили предложения. Още на първото рабтно заседние на УС научната конференция за
откриване на месеца на науката бе преименувано от „Културното наследство на Варна” в
„Културното наследство на Варна и Черноморския регион”, за да разшири обхвата на
засяганите научни въпроси и по-добре да отразява ареала на науката във Варна.
На 29 септември 2017 г. в Пленарна зала на Община „Варна”се проведе научната
конференция „Културното наследство на Варна и Черноморския регион”, организирана
съвместно с Община Варна. Участниците във форума презентираха над 15 доклада.
На 27 октомври 2017 г. в навечерието на Деня на народните будители във Втора
аудитория на Медицински университет се проведе научната конференция „Науката в служба на
обществото - 2017”. Форумът беше организиран съвместно с Медицински университет „Проф.
д-р Параскев Стоянов”, Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров”, Варненски
свободен университет „Черноризец Храбър”, Технически университет – Варна, Икономически
университет – Варна, Институт по рибни ресурси, Институт по океанология „Фритьоф Нансен”

и Център по хидро- и аеродинамика към Институт по металознание, съоръжения и технологии
„Акад. Ангел Балевски” – БАН. В пленарната сесия на конференцията беше представен доклад
на тема „Философията и науката на инките” от Хуан Естебан Юпанки Вилялобос, поет,
философ и преподавател от Перу. Втората пленарна лекция бе изнесена от проф. д-р Димитър
Теодосиев, п-л на Научния съвет на Института за космически изследвания и технологии към
БАН на тема: „Настоящето и бъдещето на космическите изследвания у нас”. В заседанията
по секции: „Медицина и дентална медицина”, „Икономика”, „Технически науки”, „Социални,
стопански и правни науки”, „Морски науки и технологии” и „Океанология” бяха представени
над 100 доклада.
Поради големия интерес и брой участници, секция „Медицина” организира и постерна
сесия. Бяха представени общо 18 доклада и 10 постера, като за първи път бяха изнесени 3
доклада с резултати от проекти, финансирани от фонд „Наука” на МУ-Варна. За първи път
активно участваха учените от секция „Дентална медицина” с 8 доклада и 5 постера.
Съюзът на учените – Варна се включи и в :
НАУЧНИ ПРОЯВИ В
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ“ – ВАРНА
ВАРНА, 2017 г.
1. Академична лекция на доц. д-р Асен Куцаров на тема “Ринит, синуит или риносинуит –
минало и настояще“- 24 Февруари 2017
2. Академични лекции на доц. Лариса Ленчик от Националния университет по фармация в
Харков (Украйна)- 01 Март 2017
3. Академични лекции на доц. Виктория Прописнова от Националния университет по
фармация в Харков (Украйна)- 2 Март 2017
4. Лекция на проф. Игор Резник- 05 април
5. Пети черноморски симпозиум за млади учени в сферата на биомедицината- 06-09 април
2017 г.
6. Научно-практическа конференция „Детето като пациент. Психосоматика в детска
възраст“- 07 Април 2017
7. Единайсета национална научно-практическа конференция с чуждестранно участие
Пролетни варненски дерматологични дни- 20-22 април 2017 г.
8. Семинар и лекция на проф. д-р Марко Турина в МУ-Варна на тема: „Бъдещо развитие
на сърдечната хирургия”- 26-30 април 2017 г.
9. 27-ма асамблея на интернационалната медицинска асоциация "България" (ИМАБ) и 4-та
среща на Алумни клуба на МУ-Варна- 11-14 май 2017 г.
10. Кръгла маса на тема „Помощ на деца с проблемно поведение в учебните заведения“- 11
май 2017 г.
11. Академична лекция доц. Гергана Ненова на тема „Сътрудничеството кинезитерапия ортопедия“- 17 май 2017 г.
12. Академични лекции на доц. Влодимир Биалик от МУ- Силезия, Полша - 17, 18 май 2017
г.
13. Постерна сесия на Фестивал „Море, здраве и красота“- 18-20 май 2017 г.
14. Международен симпозиум „Неврогенеза в развиващия се и адултен приматен мозък –
предизвикателства и терапевтични приложения”- 19, 20 май 2017 г.
15. Беседа на тема „Тютюнопушенето - един от основните причинители на
социалнозначими болести"- 01 юни 2017 г.
16. XXIII конференция с международно участие СЪРЦЕ – БЯЛ ДРОБ- 02-04 юни 2017 г.
17. Семинар „Съвременни технологии в денталната медицина – принципи, иновации,
резултати"- 22 юни 2017 г.
18. VІІІ Международна конференция “Чуждият език и съвременното висше образование“23-25 юни 2017 г.

19. Академични лекции на д-р Нихал Салмайенли във Факултета по фармация - 11-12 юли
2017 г.
20. Варненско лятно училище „Въведение в спешната помощ“ за студенти по медицина от
V и VI курс- 17-23 юли 2017 г.
21. Национална конференция по кърмене - 04 август 2017 г.
22. Публична лекция на доц. д-р Любка Руменина на тема: „Ролята на системата на
комплемента в норма и патология“- 09 август 2017 г.
23. Първи международен черноморски симпозиум по отология и невроотология- Трети
Варненски Вестибуларни Дни- 01, 02 септември 2017 г.
24. Академична лекция на доц. Раса Янутиене- 12 септември 2017 г.
25. Академични лекции на д-р Евелина Сиелска-Бадурек- 27 септември 2017 г.
26. 11-ти симпозиум на International Society of History of Otorhinolaryngology- 28-30
септември 2017 г.
27. ХV международен конгрес по колоректална хирургия- 05-08 октомври 2017 г.
28. XXIII национален конгрес на българското анатомично дружество с международно
участие- 05-07 октомври
29. Конференция „55 години академична физиология във Варна“- 06, 07 октомври 2017 г.
30. Научна конференция „Oстаряване, болест на Алцхаймер и епигенетика: възможности за
терапевтични интервенции”- 19, 20 октомври 2017 г.
31. IV Варненски фармацевтичен бизнес форум - 27-29 октомври 2017 г.
32. Научна конференция на тема „Науката в служба на обществото- 2017“- 27 октомври
2017 г.
33. ХIII-ти Национален форум по здравни грижи- 10, 11 ноември 2017 г.
34. Шеста научна сесия за преподаватели и студенти „75 години Медицински колежВарна- 17, 18 ноември 2017 г.
35. Кръгла маса за млади специалисти, специализанти и студенти по медицина "Рисково
акушерство"- 01 декември 2017 г.
36. Конференция „55 години академична химия и биохимия във Варна“-01 декември 2017 г.
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
1. Кръгла маса „Безопасни потребителски стоки и услуги“ – 15 март, 2017
2. Кръгла маса „Наука и етика“ - 20 март, 2017
3. Международна научна конференция „Икономиката в променящия се свят – национални,
регионални и глобални измерения“ – 12 май, 2017
4. Юбилейна конференция по повод 80-годишнината от създаването на катедра „Обща
икономическа теория“ – „Към реформиране на икономикса в следкризисния период“ – юни,
2017
5. Международна научна конференция „Маркетингът в променящия се свят“ -29 и 30 юни,
2017
6. Кръгла маса „Счетоводството – едно образование с много възможности“ – октомври, 2017
7. Научно-практическа конференция с международно участие „Агробизнесът и селските
райони - икономика, иновации и растеж“ - 12-13 октомври 2017
8. Международна юбилейна научно-практическа конференция „Съвременната логистика –
бизнес и образование“ - 19-20 октомври, 2017
9. Юбилейна научно-практическа конференция „Новите реалности в управлението” - 20-21
октомври, 2017
10. Национална научна конференция „Регионална икономика и устойчиво развитие“ – 17
ноември, 2017
11. Международна научна конференция „Строително предприемачество и недвижима
собственост“ – ноември, 2017

ВСУ „Черноризец Храбър“ – Варна
1. Международна научна конференция „Правото на сигурност“, ВСУ „Черноризец
Храбър“, лятна научна сесия на Юридическия факултет, 23 юни, 2017 г.
2. Шеснадесета международна научна конференция на тема " Приложна психология възможности и перспективи" , проведена в периода 23-25 юни 2017 във ВСУ
Секция „Социални и правни науки“ при СУ - Варна за 2017 г.
Членовете на секцията по списъчен състав са 23, съответно от ИУ-Варна, ВСУ и МУ-Варна,
като през 2017 г. е приет един нов член – адвокат д-р Г. Германов, а към 2018 г. - три нови
члена, съответно доц.д-р Св.Станкова/ШУ/, гл.ас.д-р М.Стоянова/ШУ/, д-р В.Михалев.
През отчетният период членовете на секцията са взимали участие в разнообразни и различни
по характер научни и научно – приложни прояви, образователни иницативи, всеки има
определен обем научна продукция в областта на своите изследвания.
Членове на секцията са участвали активно в над 10 научни национални и международни
форуми и прояви, в частност някои от тях са:
1. Международна Кръгла маса на тема: „Актуална проблематика на авторските права в
европейското и национално законодателство - регламентация, проблеми и перспективи“,
организирана от Научноизследователския институт при ИУ-Варна, Катедра "Правни науки" и
г-н Емил Радев – член на Европейския парламент - 21 април 2017 г. в Икономически
университет – Варна.
2. Кръгла маса "Ролята на правото в съвременната икономика"- 3.11.2017 г. в
Икономически университет – Варна.
3. VIII Международна научна конференция "Икономиката в променящия се свят национални, регионални и глобални измерения" (ИПС-2017) на ИУ, май, 2017 г.
4. Международна конференция 20 th International Scientific Conference Sociеty and culture
Лиапая, Латвия, 2017 г.
5. Национална конференция на Института за държавата и правото при БАН на тема „Десет
години членство на Република България в ЕС – проблеми на хармонизацията и прилагането на
правото на ЕС“ – 15.06.2017 г, Варна
6. VII национална конференция на докторантите в областта на правните науки,
организирана от Института за държавата и правото при БАН - Варна на 15.06.2017 г
7. Международна научна конференция „Правото на сигурност“, ВСУ „Черноризец
Храбър“, лятна научна сесия на Юридическия факултет, 23 юни, 2017 г.
8. Конференция на Съюза на учените –Пловдив , 2-3.11.2017 г.
9. Конференция на УНСС „Aктуални проблеми на правното регулиране на бизнеса” по
повод 80-годишнината от рождението на проф. д-р Любен Караниколов и проф. д-р Емил
Златарев и 70-годишнината от рождението на проф. д-р Златка Сукарева, ноември 2017.
Участие членовете на секцията взеха и в Заключителна конференция на Съюза на учените –
Варна „Науката в служба на обществото“, секция „Социални, стопански и правни науки“, 27
октомври 2017, като броят на участвалите и публикувани доклади е 9.
За периода членовете на секцията активно участват в научно-публикационна дейност в
специализирани, индексирани и реферирани научни издания - Годишник на ИУ-Варна, сп.
Известия на СУ-Варна, сп. Известия на ИУ-Варна, сп. Литературен клуб и др.

ВВМУ „Н. Й. ВАПЦАРОВ”
10-11.04.2017. - Пета сесия на Изпълнителния борд на Международната асоциация на
морските университети (International Association of Maritime Universities – IAMU);
28.04.2017. - Заключителна конференция за представяне на резултатите по проект
„Интегрирана информационна система за поддръжка на управлението на бреговата зона“;
20.09.2017. - Конференция, свързана с добива на морски газови хидрати;

11-13.10.2017. - 18-та генерална асамблея на Международната асоциация на морските
университети;
25-26.10.2017. - Международна студентско-курсантска научна.
ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ
„ФРИТЬОФ НАНСЕН” – БАН
През 2017г. Институтът по океанология бе организатор и негови учени взеха участие в
редица научни събития:
23–28.04.2017г., Генерална асамблея на Европейския съюз на науките за земята, Виена,
Австрия;
8-10.05.2017г., 17-та двугодишна конференция на EURASLIC, Център за изследване на
морските води, Бремен, Германия;
9.05.2017г., Среща на ръководната група на ODINECET, Център за изследване на
морските води, Бремен, Германия
11-14.05.2017г., Софийски фестивал на науката’ 2017;
21-29.06.2017г., 29-та Асамблея на Междуправителствената океанографска комисия към
ЮНЕСКО, Париж, Франция;
29.09.2017 г., Европейска нощ на учените, Проект ФРЕШ към Европейската комисия по
Дейностите Мария Склодовска-Кюри на Програма „Хоризонт 2020“, ИО-БАН е партньор и
организатор на събитието в гр. Варна;
18-19.10.2017г., Научно-практическа конференция на тема „Енциклопедия и
Библиотеки - форми на взаимодействие за създаване и обществено популяризиране на
информационни ресурси” - Творчески дом на БАН - Варна,
27.10.2017 г., Конференция на Съюза на Учените – Варна "Науката в служба на
обществото – 2017“, гр. Варна, секция „Океанология“;
13.11.2017 г., Конференция „Образование, наука, иновации” - БАН, Община Варна,
Регионален академичен център на БАН Варна;
ИНСТИТУТ ПО РИБНИ РЕСУРСИ – ВАРНА
31.03.2017 г., Организиране и участие в заключителна конференция по проект
ECRAMON „Устойчиво развитие на Черноморския регион” , х-л Черно море, Варна –
презентации и дискусии с научни арганизации и институции в сферата на морската екология;
19.04.2017г., Организиране и участие в Информационен ден по проект „Повишаване на
капацитета за изследване и управление на морски нерибни ресурси в Черно море (ECRAMON –
BLACK SEA) – презентации и дискусии с браншови сектор Рибарство, х-л Черно море, Варна;
25.05.2017, Научна конференция с международно участие „Аграрна наука, Екология и
Бизнес за Интелигентен Растеж“, Тракийски университет, Стара Загора;
19 - 20.05.2017 - Фестивал „Нощ на музеите и галериите” – Варна 2017 г. и Ден на
биоразнообразието на черноморската флора и фауна;
17.07.2017 г.Открит ден Аквариум – Варна;
07.06.2017 г., Конференция „Sustainable Fisheries in the Black Sea” финансирана от
Европейския съюз и по покана на Комисията за природни ресурси (NAT) към ЕС във връзка с
работата на ИРР – Варна по Националната програма за събиране на данни в сектор „Рибарство”
(Регламент (ЕО) № 199/2008), представяне на позицията на България и обсъждане на
многогодишните планове за управление на рибарството, Брюксел, Европейски комитет на
регионите към ЕК.
13-14.09.2017, Международна конференция, „Производство на органични храни и био
продукти – ключов фактор за развитието на селските райони в Централна и Югоизточна
Европа“, Регионален клъстер североизток;
29.09. 2017 г., Европейска нощ на учените, Проект ФРЕШ към Европейската комисия
по Дейностите Мария Склодовска-Кюри на Програма „Хоризонт 2020“, ИРР е асоцииран
партньор;

27.10.2017 г., Конференция на Съюза на Учените – Варна "Науката в служба на
обществото – 2017“, гр. Варна, секция „Океанология“ и „Морски науки и технологии“;
13.11.2017 г., Конференция „Образование, наука, иновации” - БАН, Община Варна,
Регионален академичен център на БАН Варна;
31.10. 2017 г. Международен ден на Черно море - съвместна изложба с Агенция за
социално развитие „ВИЖЪН” на картини, снимки и колажи на морска тематика.
3. Отстояване на позиции и защита на интересите на учените от гр. Варна.
През 2017 г. наградите „Варна” в навечерието на 24.05.2017 г. бяха връчени на учени и с
подкрепата на СУ-Варна, като повод за специлна гордост са:
Колективна награда „Варна“ за научен колектив с ръководител флотилен адмирал проф.
Боян Медникаров – за изпълнението на инвестиционния проект „Полигон за практическо
обучение по борба с корабни пожари”.
Колективна награда „Варна“ за научен колектив с ръководител проф. д-р Теодора
Бакърджиева – за създадения нов образователен проект „Българо-норвежка образователна
програма” във ВСУ „Черноризец Храбър“.
Колективна награда „Варна“ за Факултета по „Обществено здравеопазване” към МУ –
за разработване, въвеждане и акредитиране на три нови специалности през 2016 г.
Колективна награда „Варна“ за научен колектив в състав доц. д-р Георги Киров, гл. ас.
Д-р Любомир Камбуров и ас. д-р Георги Червенков – за високи постижения в патентната
дейност и значителен международен научен принос.
За принос в обществените науки индивидуална награда бе връчена на проф. д-р
Станислав Иванов – за изключителната му научна продуктивност, която го поставя на първо
място в страната сред преподавателите в областта на туризма по брой публикации в
реномирани международни научни списания. В категорията „Технически науки“ с
индивидуална награда бе отличена доц. д-р инж. Кристина Близнакова – за високи постижения
в областта на биомедицинското инженерство и за изследването на нови методи и технологии за
диагностика на туморни образования на млечната жлеза.
При откриването на научната конференция „Науката в служба на обществото - 2017”,
заключителна в рамките на инициативата "Месец на науката”, бяха връчени награди както
следва:
 проф. д-р Пламен Илиев – ректор на Икономически университет да бъде удостоен със
званието «Почетен член» на Съюза на учените – Варна;
 г-н Иван Портних - кмет на Община Варна да бъде награден със статуетка.
 д-р Йордан Бояджиев - „Почетен знак“ на Съюза за значим принос в работата на секция
„Технически науки“.
4. Финансови въпроси.
Бюджетът на съюза, предложен от предходния УС, беше приет с решение на Общото
събрание, протокол от 01.06.2017 г.
Бюджетният баланс на Съюза на учените – Варна за 2017 г. е положителен. Данните
отразяват стабилно финансово състояние на организацията.
5. Други
Продължи активната издателска дейност и публикуването на списания „Известия” от
всички серии на сайта на Съюза на учените – Варна.
Взе се решение за провеждане на лекции пред научната общественост на Варна, която
по естествен път получи названието „Трибуна на учения”. Проведени бяха 3 лекции
(информацията е изнесена на сайта на Съюза, http://www.su-varna.org) от учени от секция
„Медицина и дентална медицина”. По решение на УС през втората половина на 2018 г.
лекциите ще продължат от учени от секция „Икономика”.

Продължиха и укрепват традиционно добрите връзки с националното ръководство на
Съюза на учените.
ИЗВОДИ:
1. Съюзът на учените – Варна продължи своята разнообразна дейност в регионален и
национален мащаб, като определи своята същност и състав, с плавно предаване на
ръководството на новия УС. Съюзът предоставя възможности за срещи, обмен на идеи и опит
на академичния и научен състав в града, развива се и надгражда дейността си.
2. Съюзът на учените – Варна все повече се превръща във водеща регионална
обществена структура за отстояване на ролята и значението на науката като основна сила за
развитие на икономиката и туризма на варненския регион.
3. Съюзът на учените – Варна работи за генериране на необходимите промени в
областите на: законодателството; научната информация и комуникации; на социалния статус и
престижа на учените и преподавателите. Основен приоритет в тази сфера е привличането и
задържане на младите учени в страната, за което са набелязани нови стъпки.
4. Съюзът на учените – Варна е обединяващо звено за научните и научнопреподавателските кадри от БАН, ВУ и университети, научни организации и други
изследователски звена от държавни и частни училища и фирми. Той е трибуна за координиране
на дейността на автономните управления на университетите и научните звена в рамките на
националната правна рамка и на визията и целите на ВУЗ и научни звена, с възможно найголяма степен на демократичност и зачитане на индивидуалните интереси.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
1. Да се продължи работата на Съюза на учените – Варна в процеса на прегледа и
въвеждането на промените в:
 Закона за развитието на академичния състав в Република България;
 Закона за висшето образование, Закона за насърчаване на научните изследвания и
Закона за насърчаване на иновациите.
 Наличното все по-голямо финансиране на научните изследвания в следващите години.
2. Съюзът на учените - Варна да положи усилия за съвместна работа с организации с
нестопанска цел, включително научни дружества в гр. Варна, с местни органи на властта и
дъжавната власт, с които има общи цели, една от най-важните от които – развитието на Варна и
региона в научен, икономически, демографски и социален аспект.
3. Съюзът на учените - Варна да работи активно за търсене на възможности за
институционално участие в проекти, финансирани от европейски фондове, както и да подкрепя
съюзните членве, които работят по такива в своите научни звена. Активнос да се
популяризират постигнатите успехи.
4. Съюзът на учените – Варна да се превърне в припознаван субект при отчитане на
научни успехи и постижения в страната.
Отчетът е приет на заседание на Управителен съвет на СУ - Варна с протокол
№02/29.05.2018 г.

Председател на УС на СУ - Варна
проф. д-р Виолета Йотова, дмн

ОТЧЕТ
на КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ на СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ – ВАРНА
за дейността на Съюза през 2017 год.
В изпълнение на Чл. 33. /1/ от Устава на Съюза, Контролният съвет е оправомощен да
провери изпълнението на :
а) изпълнението на Мандатната програма, решенията на Общото събрание и
законността на актовете и действията на органите за управление на Съюза научените - Варна;
б) материалното състояние на Съюза на учените - Варна, целесъобразността на
действията на органите му за управление относно неговото имущество;
в) съблюдаването на бюджетната и финансовата дисциплина от органите и
служителите на Съюза на учените - Варна.
Контролният съвет констатира:
А) Относно проведени мероприятия
Инициираните, организирани и подкрепени мероприятия през периода отговарят на
целите на Съюза. Нов момент е създаването на градска лектория „Трибуна на науката“ и
изнасяне на лекции по теми, актуални за гражданското общество. Мероприятията се провеждат
в Клуба на стопанския деятел.
През 2017 година се проведе и традиционната научна конференция „Науката в служба
на обществото - 2017 и научна конференция „Културното наследство на Варна 2017”
.Планираните мероприятията през проведения „Месец на науката – Варна 2017” са изпълнени.
Съюзът на учените е и съорганизатор на мероприятия, проведени в отделни висши училища на
територията на Варна. Част от представените доклади по секции са публикувани в съответните
томове на списание „Известия на СУ - Варна” .
Б/ Членство и състав в Съюза на учените
По данни от предходни отчети на КС, към 31.12.2017 год. в Съюза на учените членуват общо
339 учени, разпределени в 6 секции: „Медицина и дентална медицина”, „Технически науки”,
„Социални и правни науки”, „Морски науки и технологии”, „Океанология” и „ Икономически
науки“. Само за 2017 година са приети 36 нови членове, като най-високият дял – 20, са в секция
„Икономически науки“. Налице е тенденция за повишаване списъчния състав на членовете на
организацията. Членският състав по секции е - Медицина и дентална медицина” - 131 ; секция
„Икономически науки” – 82 учени; секция „Технически науки” - 65 учени; секция „Социални и
правни науки” - 21; секция „Морски науки и технологии” - 20 члена; секция „Океанология” –
20 учени.
В) Изменението в материалното състояние на Съюза е както следва:
1. По данни от предходен отчет на КС на Съюза на учените в Таблицата е отразено
състоянието на организацията към декември 2017 и е както следва:

1.
2.

Наличност към 31.12.2017 г. (лв.)
Наличност в банковата сметка на 31.12.2017 г.
Наличност в касата на СУ-Варна на 31.12.2017 г.
ВСИЧКО

30368,40
110,79
30479,19

2. По данни от счетоводството /май 2018 година/ на организацията е налице
следната информация:

ПРИХОДИ ПРЕЗ 2017г.
Членски внос
Такси за участие в конференция
Финансиране от Община Варна
РАЗХОДИ ПРЕЗ 2017г.
Банкови такси
Изплатени хонорари
Осигуровки и ДОД /ще се платят през 2018г./
Материали за конференциите
Външни услуги
Данък печалба /ще се плати през 2018г./

12994,36
1764
6230,36
5000
6921,02
184,6
1399,99
348,05
825,09
3643,9
519,39

За воденето на счетоводство е сключен граждански договор със счетоводител. Нов
момент е начинът на водене на счетоводството. То се извършва в електронен формат, с
помощта на програмни системи и въз основа на електронен подпис на Председателя на УС.
За плащането на членския внос на председателите на секции се издават редовно
приходно-оправдателни документи.
Бюджетният баланс за 2017 година е положителен.
Налице е тенденция за стабилизиране на финансовото състояние на организацията.
Организацията е получила от Община –Варна финансиране в размер на 5000 /пет хиляди лева/
В заключение, основните констатации показват положителни тенденции, свързани със
засилване на финансовата стабилност на организацията, увеличаване на членския й състав и
реализиране на научните мероприятия в съответствие с планираните за периода.
Председател на Контролния съвет на СУ-Варна:...........................

Т. 3
Приемане на бюджет за 2018 г.

БЮДЖЕТ - ПРОЕКТ!
на Съюз на учените - Варна за 2018 г.
1. Начално салдо:
2. Приходи:
от:
Субсидия от Община Варна
Членски внос индивидуални членове.
Членски внос колективни членове.
Такси за участие в „Месец на науката”.
Общо

30 479,19 лв.
планирани
5 000 лв.
4 200 лв.
100 лв.
6 000 лв.
15 300 лв.

3. Разходи:
за:
Подготовка и издаване на сборници с доклади.
Осигуряване на мероприятията от „Месец на науката”.
Канцеларски материали и други разходи.
Хонорар на докладчици на „Месец на науката”.
Хонорар на координатор.
Хонорар на счетоводител.
Хонорар за поддържане на сайта.
Награди за млади учени
Осигуровки към НАП.
Финансови разходи за банково обслужване.
Общо
4. Остатък:

планирани
4 200 лв.
3 000 лв.
150 лв.
600 лв.
1 000 лв.
500 лв.
1 000 лв.
4 000 лв.
600 лв.
250 лв.
15 300 лв.
30 479 лв.

Т. 4
ДРУГИ
4.1. Утвърждаване на предложение на Управителния съвет за връчване на награди на
Съюза на учените – Варна. Наградите ще бъдат връчени по време на заключителната
Конференция «Науката в служба на обществото» на 26.10.2018 г.
 проф. д-р Боян Медникаров, д.м.н. да бъде награден със статуетка;
 доц. Желязко Николов да бъде награден с грамота със значка;
 Колективна награда Грамота по случай 45 годишнината на Института по
океанология към БАН
4.2. Предложение от секция „Технически науки”.
Членът на УС Николай Минчев е в продължителен отпуск, поради което секцията
предлага да се гласува на ОС неговата замяна с проф. Розалина Димова. УС подкрепя
предложението.
Връчване на дипломи и членски карти на новоприети членове.

