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ОТЧЕТ
за дейността на СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ – ВАРНА
за 2019 г.
Дейността на Съюза на учените – Варна през 2019 г. беше насочена основно
към подготовка и изпълнение на задачите от Мандатната програма, приета на ОС
(юни 2018 г.). Продължи се реорганизацията и консолидацията на новоизбрания
УС (юни 2017 г.), подготовката за завършване на пре-регистрацията на СУВ,
укрепване на връзките със съюзното ръководство и с местните висши учебни
заведения и научни институти. Голяма част от работата на УС и Ръководствата на
отделните секции бе посветена на промените в ЗРАСРБ и ППЗРАСРБ и свързани с
тях дейности, както и с връчването на научни награди на млади учени и с
възстановяването на ежегодния Бал на учените. След март 2020 г. целият живот в
страната и в света беше белязан от възникването на кризата с COVID-19. Тя промени
обичайния ни начин на живот и предопредели някои важни промени в организацията и
протичането на съюзния живот, към които все още се адаптираме. През 2019 г. всичко
все още изглеждаше напълно нормално, което е отразено в Отчета на Съюза.
1. Решаване на организационни въпроси.
През месец юни 2019 г. беше проведено годишното Общо отчетно събрание, като
изпълнението на взетите решения беше осигурено и контролирано от Управителния
съвет на неговите заседания през годината. УС проведе 4 присъствени заседания през
2019 г. през годината. Трябва да се отбележи активната дейност и акуратност на всички
членове на УС, за което изказвам своята лична благодарност!
Извърши се доокомплектоване на дейците на Съюза, като към Координатора,
специалиста по счетоводни услуги и поддържащият сайта специалист, се добави
специалист по обществени връзки, който започна своята дейност през месец април 2018
г. Решението на УС е мотивирано не само от особеностите на съвременното
информационно и обществено пространство, но и от заложената в Мандатната програма
цел за повишаване на видимостта на постиженията на младите учени и създаване на
условия за задържането им у нас. През 2019 г. специалистът по обществени връзки
организира представянето на научните награди за млади учени, откриването на Месеца
на науката и др. Голямата заетост на назначената журналистка не и позволи да навлезе в
детайли в съюзната дейност, като към края на годината такива важни събития като
Заключителната конференция в Месеца на науката и Балът на учените останаха
недостатъчно отразени.
Протоколите за резултатите от работата на ръководните органи бяха изготвяни
своевременно, като се изпращаха до всички членове на УС и до всички председатели на
секции. Сайтът бе обновен и продължава редовно да се поддържа. Публикуването на
материалите по съюзния живот на сайта е гаранция за прозрачността на управлението и
демократичността на процеса на вземане на решения. От септември 2019 г.
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координаторът на Съюза г-жа Полина Иванова се оттегли по лични причини и бе
заместена от г-жа Албена Вълчева.
През 2019 година ръководните органи на Съюза на учените – Варна продължиха
консолидацията си. Активно заработи в УС проф. Розалина Димова от секция
„Технически науки” (чийто избор бе потвърден на ОС на СУВ) .
През 2019 година ръководствата на всички секции положиха сериозни усилия за
проверка на членството в Съюза и изключване от списъците на редовните членове
учените, които не са заплатили членски внос за над 2 години. По Устав тези членове
могат да кандидатстват за прием наново или да възстановят членството си, като заплатят
членския си внос от стари задължения (без прекъсване). Бяха приети общо 47 нови
членове по секции, както най-много учени се присъединиха към:
-

секция „Икономически науки” – 20 учени
секция „Социални и правни науки” – 19 учени
Секция „Медицина и дентална медицина” – 6 члена
Секция „Океанология” и „Морски науки и технологии” - по 1 нов член

Към 31.12.2019 г. списъчният състав на Съюза включва 352 редовно отчетени
члена члена, което представлява прираст спрямо 2018 г. с 16%. Същите са
разпределени по секции както следва:
- секция „Медицина и дентална медицина” - 107 члена;
- секция „Икономически науки” – 103 члена;
- секция „Технически науки” - 65 учени;
- секция „Социални и правни науки” - 37 члена;
- секция „Морски науки и технологии” - 20 члена;
- секция „Океанология” – 20 учени.
2. Организиране и участие в научни форуми.
Всички планирани научни форуми за 2019 г. бяха проведени успешно.
Организацията на мероприятията по осигуряване на „Месец на науката” – Варна 2018 г.
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. Научната конференция за откриване на месеца
на науката, преименувана от „Културното наследство на Варна” в „Културното
наследство на Варна и Черноморския регион”, имаше своето успешно 9-то издание на 28
септември 2018 г. За първи път тя се проведе с домакинството на Медицински
университет Варна и реализира едно много добро посещение и интерес. Участниците във
форума презентираха над 19 доклада (прираст с 24% спрямо 2018 г.), които бяха
отпечатани в сборника „Културното наследство на Варна”.
На 25 октомври 2019 г. в навечерието на Деня на народните будители във Втора
аудитория на Медицински университет се проведе заключителната конференция от
месеца на науката „Науката в служба на обществото - 2019”. Форумът беше организиран
съвместно с Община Варна, Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов”,

3
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 във
Втора аудитория на МУ бяха представени доклади представени от Варненския и
Великопреславски митрополит Йоан - "Поглед към Варненска и Великопреславска
епархия през девет важни годишнини, които предстои да отбележим през 2020 година";
от доц. д-р Добрин Паскалев, д.м. - „История на измерване на кръвното налягане. Делото
на Николай Коротков (1874-1920г.)“и от архитект доц. д-р Станчо Веков - „А сега
накъде? Относно перспективата за бъдещо архитектурно решение на т.нар. "Дупка"“.
В заседанията по секции: „Медицина и дентална медицина”, „Икономика”,
„Технически науки”, „Социални, стопански и правни науки”, „Морски науки и
технологии” и „Океанология” бяха представени общо над 100 доклада. Особено успешно
премина заседанието на секция „Икономически науки”. Най-значимото събитие през
отчетния период беше на 28 октомври 2019 г. от 13.00 часа в заседателните зали 116, 320
и 446 на ИУ-Варна в рамките на традиционния „Месец на науката – Варна 2019”,
организиран от Съюза на учените-Варна. Проведоха се заседанията на секция
„Икономически науки” с медиатори проф. д-р Цвета Зафирова (зала 116), доц. д-р Павел
Петров (зала 446) и доц. д-р Георгина Луканова (зала 320). Изнесени бяха 76 доклада от
84 преподаватели и научни работници от ИУ-Варна, СА Свищов, УНСС, МГУ „Св. Ив.
Рилски“, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, РУ „А.Кънчев“, ВСУ-Варна, ТУ-Варна, МУВарна, БУ „Асен Златаров” и др., които бяха рецензирани и публикувани в списание
„Известия на СУ-Варна“, серия Икономически науки, което се индексира и реферира в
RePEc, CEEOL, Google Scholar и др. научни бази данни. Статиите са вече в сайта на СУВарна. Проведоха се оживени дискусии по основните предизвикателства на промяната в
средата в България, както и за приносът на науката за решаване на проблемите на
организациите, вкл. и на университетите. Участниците се обединиха около идеята за
бъдещото сътрудничество между учените от различни университети, други научни
институти и бизнеса за постигане на още по-значими и практически ориентирани
резултати в научните изследвания. Поради големия интерес и брой участници, секция
„Медицина” отново организира и постерна сесия. Поради големия интерес и брой
участници, секция „Медицина и дентална медицина” организира и постерна сесия. Бяха
представени общо 20 доклада и 10 постера. Активно участваха учените от Факултета по
дентална медицина с 6 доклада и 4 постера. В секция „Океанология“ бяха изнесени 5
доклада от учени и докторанти от Института по океанология към БАН, от Института по
рибни ресурси към СА 1 доклад, 1 от Национален институт по геология, геодезия и
геофизика към БАН София и 3 доклада от ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ Варна.
Авторски екип от Катедрата по икономика и управление на здравеопазването на
Факултета по обществено здравеопазване в състав проф. Антония Димова, доц. Мария
Рохова, проф. Стефка Коева, доц. Елка Атанасова, доц. Любомира Коева и проф. Тодорка
Костадинова, получи грамота от Съюза на учените в България за високи научни
постижения в областта на обществените науки за 2019 г. за изданието: „Bulgaria: Health
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systems review. Health Systems in Transition", 2018. Книгата е част от поредицата на
Европейската обсерватория за здравни системи и политики – „Здравни системи в
преход". Колегите бяха отличени с Грамота от СУВ за това значимо постижение.
Продължи успешно започналият през 2017 г. по идея и с активната дейност на
доайена на Съюза доц. Масис Хаджолян общоградски форум „Трибуна на учения”.
Проведени бяха нови лекции (информацията е изнесена на сайта на Съюза, http://www.suvarna.org) от учени от секция „Медицина и дентална медицина” и секция „Икономически
науки”. Особено добре бе приета лекцията на проф. Иван Димитров относно проблемите
при болестта на Паркинсон. За съжаление, през 2020 г. „Трибуната на учения” прекрати
дейността си поради възникналата криза с COVID-19.
Съюзът на учените – Варна се включи и в :
НАУЧНИ ПРОЯВИ В
СЕКЦИЯ „МЕДИЦИНА И ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА”,
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ“ – ВАРНА
1. Шести черноморски симпозиум за млади учени в сферата на биомедицината – 1215.04.2018
2. XVI Национален конгрес по хирургия – октомври 2018
3. Седма научна сесия на Медицински колеж – Варна – 5-6 октомври 2018
4. Трета интернационална конференция по обструктивна сънна апнея и хъркане – 46 октомври 2018
5. Пети Варненски Фармацевтичен Бизнес Форум – 26-28 октомври 2018
6. Световен ден на съня – март 2018
7. Фестивал „Море и здраве“ – май 2018
8. Национална
научно-практическа
конференция
Пролетни
варненски
дерматологични дни – април 2018
9. 29-та годишна асамблея на ИМАБ – 09-12 май 2018
10. 135 год. Варненско медицинско дружество (колективът е награден с почетна Синя
лента)
11. Честване на 55 юбилей с научна сесия на Катедрата по физиология.
СЕКЦИЯ „ИКОНОМИЧЕСКИ И СТОПАНСКИ НАУКИ”,
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
1. Научно-практическа конференция с международно участие по случай 95 години
от създаването на катедра „Счетоводна отчетност“ - „Счетоводство, одит и
финанси в променящия се свят“, 19 април 2019
2. Кръгла маса „Качество, контрол и експертиза на стоките“, 31 май 2019
3. Национална кръгла маса „IT иновации във ВО 2019“, 3-4.10.2019
4. Международна кръгла маса „FIN TECH иновации“, 14.10.2019
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5. Международна
конференция
50
години
катедра
„Информатика“
„Информационни и комуникационни технологии в бизнеса и образованието“,
18.10.2019
6. Кръгла маса „Устойчиво развитие на човешките ресурси в съвременната
икономическа реалност“, 28.10.2019
7. Научна конференция „Науката в служба на обществото - 2019“, 28.10.2019
8. Национална кръгла маса „Устойчиво управление на поземлените ресурси –
съвременни практики и решения“, 18.11.2019
9. Международна
научно-практическа
конференция
„Строително
предприемачество и недвижима собственост“ – 3.12.2019
10. Он лайн конференция „Качество и сертификация на продуктите“ – 25.03.2020
11. Форум „Хоризонт Европа – образование, иновации, научни изследвания“ –
6.03.2020
12. Юбилейна международна научна конференция по случай 100 години от
създаването на ИУ-Варна – 12.05.2020

СЕКЦИЯ „СОЦИАЛНИ И ПРАВНИ НАУКИ“
СУ - ВАРНА ЗА 2019 Г.
1. CompSysTech '19: 20-th International Conference on Computer Systems and
Technologies, 21 - 22 June 2019, University of Ruse, Bulgaria
2. Научно-практическа конференция Счетоводство, одит и финанси в променящия
се свят, 2019 г.
3. International Scientific-practical Conference Dedicated to the 96th Birthday
Anniversary of Nationwide Leader Heydar Aliyev, 2 - 3 May, 2019., Baku
4. Conference Edition: Free University of Varna , 2019
5. Българо-китайски форум: Международни клъстерни политики, 2019
6. Национална научна конференция Правото и бизнесът в съвременното общество,
ноември 2019 г.
7. Кръгла маса Приложение на медиацията в различни обществени сфери,
28.05.2019 г. и др.
СЕКЦИЯ „МОРСКИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ”
ВВМУ - ВАРНА
1. Морска научна конференция - 10 – 11 октомври 2019 г.
2. Симпозиум „Стратегически алианси – фактор за развитието на икономическите
коридори“ - 24 – 25 октомври 2019 г.
3. Докторантска научна конференция “Подкрепа за развитието на докторанти,
постдокторанти, млади учени и преподаватели във ВВМУ” - 18 – 19 ноември 2019
г.
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4. Международна научна конференция за курсанти и студенти „Моята професия
през 2040 г. – перспективи за развитие на висшето образование“ - 23 – 24 април
2019 г.
5. Международна курсантска конференция „Моята професия през 2040 г. –
перспективи за развитие на висшето образование“ - 10 – 11 октомври 2019 г.
6. Научна конференция, посветена на 140 години от създаването на българските
Военноморски сили на тема: „Ролята на Военноморските сили на Република
България в защитата на националните ни интереси“ - 1 август 2019 г.
СЕКЦИЯ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ КЪМ ИНСТИТУТ
„ФРИТЬОФ НАНСЕН” – БАН
През 2019 г. излезе от печат монографията „Функционално зониране на
националните пространства за създаване на информационна система за управление на
крайбрежната зона“, в която вземат участие като автори членове на секция
„Океанология“. Също през 2019 г. е отпечатано като книга на български език
изследването “Анализ и картографиране на чувствителността на българската
черноморска зона“, което дава съвременното екологично състояние на крайбрежието и
мерките които трябва да се вземат при евентуално нефтено замърсяване. В този труд
активно участие вземат членове на секция „Океанология“ към Съюза на учените Варна.
СЕКЦИЯ „ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ”,
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА
1.
2.

Научна учителска конференция „Клъстери и иновации в образованието";
Откриване на изложба-конкурс „Научни постижения на звената в ТУ-Варна"

3. Отстояване на позиции и защита на интересите на учените от гр. Варна.
Едно от най-големите постижения за годината е пълното включване на всичките
ни издания в референтния списък на НАЦИД. Тенденцията е към все по-стриктен
стремеж за високо качество на научните публикации. Изказвам дълбока благодарност на
всички колеги и най-вече на Председателите на научните секции, които осигуриха
навременно и бързо, макар и абсолютно безвъзмездно рецензиране на подадените след
Научната конференция доклади. По-голямата част от списанията ни използват он-лайн
платформата на Издателство на Медицинския университет, като предаването на
материалите за публикуване става само през нея. Всички статии бяха рецензирани от
минимум 2 рецензенти, а в случай на непостигане на разбирателство – от
суперрецензент. Част от подадените статии (10%) не са приети за публикуване. Това
представлява допълнителна крачка напред в посока подобряване на качеството на
публикуваните материали и е предпоставка за повишаване на цитируемостта. Надяваме
се да утвърдим тази тенденция и да постигнем с времето цитиране от международни бази
данни.
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И през тази година, въпреки пандемията, бяха орисъдени награди за култура,
наука и оразование. От подкрепените от нас номинации,колективна награда в област
„Технически науки” спечели научен колектив с ръководители доц. д-р Галина Момчева
и доц. д-р Стоян Павлов – за проект на ВСУ „Черноризец Храбър“ и Медицински
университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ за създаване и развитие на научноизследователска междууниверситетска екосистема по анализ на биомедицински
изображения BioMed Varna. Подкрепихме редица научни проекти, които получиха
финансиране (Проект по HORIZON2020 на МУ-Варна), както и номинации за награди
на различни секции. Подкрепа получи номинацията на проф. д-р Красимир Иванов за
награждаване с Орден „Кирил и Методий”, както и предложението на ВВМУ за
удостояването му с почетно гражданство.
При откриването на научната конференция „Науката в служба на обществото 2019”, заключителна в рамките на инициативата "Месец на науката”, бяха връчени
награди както следва:
➢
➢
➢
➢

проф. д-р Зоя Младенова, д.м.н. със статуетка;
Проф. Златислав Стоянов - статуетка за цялостни заслуги;
проф. Д-р Цвета Зафирова, д.м.н. грамота със значка;
Проф. Веселин Пейчев – посмъртно да бъде награден с грамота със значка.

4. Финансови въпроси.
Бюджетът на съюза, предложен от УС, беше приет с решение на Общото
събрание, протокол от 20.06.2019 г.
Бюджетният баланс на Съюза на учените – Варна за 2019 г. е положителен.
Данните отразяват стабилно финансово състояние на организацията.
5. Други
Продължи участието на П-ля на УС в дейността на Научния съвет към Областния
управител на Варна.
Като слабост се отчете голямото забавяне на някои от авторите и
несъобразяването с посочения обем страници на авторите в серията «Културното
наследство на Варна и черноморския регион».
УС на СУВ утвърди процедура и правила за провеждане на конкурс за високи
постижения на млади учени, които бяха публикувани заедно с Обява през март 2019 г.
Кандидатстваха общо 9 учени от секции «Медицина и дентална медицина» и
«Икономически науки», сред които се откроиха доц. д-р Владимир Жечев от ИУ и гл.
ас. Оскан Тасинов от Факултета по фармация на МУ-Варна. Те са наградени с грамота
и парична награда от 1000 лв, както и с медийно отразяване на награждаването им.
Поощрителна награда от 500 лв. с грамота получава д-р Христиана Маджова-Чоканова
от Факултета по дентална медицина на МУ-Варна. Допълнителни данни са публикувани
на сайта на Съюза. Събитието беше много добре отразено медийно.
ИЗВОДИ:
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1. Съюзът на учените – Варна продължи своята разнообразна дейност в
регионален и национален мащаб, като увеличи своя състав, с утвърждаване на ролята на
ръководството на УС. Съюзът предоставя възможности за срещи, обмен на идеи и опит
на академичния и научен състав в града, развива се и надгражда дейността си и се
првръща в осезаем член на научно-общественото пространство в града ни, от особена
значимост за кариерното израстване на младите учени. Продължаваме да получаваме
съществена подкрепа на местните академични, обществени и управленски структури,
както и на широката общественост.
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, за цялостния просперитет
и здраве на неговите жители.
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 започна извършване на
редица нови стъпки. Нова черта на Съюза е вниманието към социалния живот на младите
учени с възстановения Бал на учените.
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 най-голяма степен на демократичност и зачитане на индивидуалните
интереси.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
1. Да се разшири работата на Съюза на учените – Варна в електронна среда с
разработване на сайта на Съюза и организация на научните прояви на Съюза в новите
условия. Особено внимание да се обърне на подкрепата за повишаване качеството на
научните разработки на съюзните членове и подобряване на научните издания на Съюза.
2. Съюзът на учените - Варна да положи допълнителни 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 е развитието на Варна и региона в научен, икономически, демографски и
социален аспект.
3. Съюзът на учените – Варна да продължи участието си като важен субект в
постигането на научни успехи и постижения в страната и в чужбина.
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4. Да започне активна работа по подготовка за отбелязване на 70 годишен юбилей
на СУ-Варна (основан 1950 г.), както и за самостоятелния ни юбилей (30 г. през 2021 г).

Отчетът е приет на заседание на Управителен съвет на СУ - Варна с протокол
№03/15.09.2020 г.

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

