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ОТЧЕТ
за дейността на
СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ – ВАРНА
2017 - 2020 г.

Дейността на Съюза на учените – Варна през периода 2017 г. 2020 г. беше насочена основно към изпълнение на поставените цели в
Мандатната програма, представена от Председателя на УС на
Отчетно-изборното събрание (юни 2017 г.) и приета от Общото
събрание (юни 2018 г.). Мандатът бе белязан от 2 основни периода –
период на консолидация и разгръщане на дейността на УС и
членската маса с редица активни мероприятия (описани в съответните
раздели на настоящия Отчет (2017 г- 2019 г.) и период на пандемията
от COVID-19 (от март 2020 г. до момента). Голяма част от работата на
УС и Ръководствата на отделните секции бе посветена на промените в
ЗРАСРБ и ППЗРАСРБ и свързаните с тях дейности, пререгистрацията на
Съюза, работата с младите учени и повишаване на видимостта на научните
постижения във Варна.
1. Решаване на организационни въпроси.
През месец юни всяка година беще провеждано Общо отчетно събрание, като
изпълнението на взетите решения беше осигурено и контролирано от Управителния
съвет на неговите редовни заседания. УС е провел минимално по 4 присъствени
заседания за всяка от годините на Мандата, а през 2020 г. – и 3 виртуални заседания.
През целия мандат всички членове на УС работеха активно по поставените задачи, за
което им изказвам своята лична благодарност!
В мандата се извърши доокомплектоване на дейците на Съюза, подпомагащи
работата на УС, като към Координатора, специалиста по счетоводни услуги и
поддържащият сайта специалист, се добави специалист по обществени връзки, който
проведе своята дейност през от мес. април 2018 г. до настъпване на пандемията.
Решението на УС и занапред да използва подобни специалисти, 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.
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 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 месец юни 2017 г. беше проведено 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.
През 2018 година ръководните органи на Съюза на учените – Варна претърпяха
някои промени спрямо първоначания избор на Общото събрание. Зам. председателят на
УС проф. Зоя Младенова (секция „Икономически науки”) се оттегли поради заемане на
обществена длъжност в НАОА. На нейно място УС избра за зам. председател на УС
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проф. Теодора Бакърджиева (секция „Технически науки”). Проф. Бакърджиева замести
проф. Младенова и като член и зам. председател на УС на СУ в България, което е
голямо признание за престижа на нашата организация на национално ниво. Като член
на УС бе избрана и проф. Розалина Димова на мястото на доц. д-р Николай Минчев от
СУВ секцията на Техническия Университет.
Една от предизвикателните задачи през настоящия мандат бе проверката 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). Тази задача беше почти изцяло
осъществена, но настъпването на пандемията (март 2020 г.) прекъсна нейното
завършване.
Към 31.12.2020 г. списъчният състав на Съюза включва 362 редовно отчетени
члена. Същите са разпределени по секции както следва:
- Секция „Медицина и дентална медицина” - 114 члена;
- Секция „Икономически науки” – 107 члена;
- Секция „Технически науки” - 65 учени;
- Секция „Социални и правни науки” - 36 члена;
- Секция „Морски науки и технологии” - 21 члена;
- Секция „Океанология” – 19 учени.
Общо за Мандата са приети 86 нови членове по секции (от тях за 2020 г. – 20),
както най-много учени се присъединиха към:
- Секция „Медицина и дентална медицина” – 43 члена;
- Секция „Икономически науки” – 26 учени;
- Секция „Технически науки” - 8 члена;
- Секция „Социални и правни науки” – 5 члена.
2. Организиране и участие в научни форуми.
В посочения период СУВ участва в редица форуми.

2017 г.
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

3
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”.
Съюзът на учените – Варна се включи и в :
НАУЧНИ ПРОЯВИ В
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ“ – ВАРНА

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 - 0609 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.

4
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 - 1112 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 невроотологияТрети 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
колеж- Варна - 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.
СЕКЦИЯ „ИКОНОМИЧЕСКИ И СТОПАНСКИ НАУКИ”,
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
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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

СЕКЦИЯ „СОЦИАЛНИ И ПРАВНИ НАУКИ“
СУ – ВАРНА
1. Международна научна конференция „Правото на сигурност“, ВСУ „Черноризец
2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

Храбър“, лятна научна сесия на Юридическия факултет, 23 юни, 2017 г.
Шестнадесета международна научна конференция на тема "Приложна
психология - възможности и перспективи" , проведена в периода 23-25 юни 2017
във ВСУ
Международна Кръгла маса на тема: „Актуална проблематика на авторските
права в европейското и национално законодателство - регламентация, проблеми
и перспективи“, организирана от Научноизследователския институт при ИУВарна, Катедра "Правни науки" и г-н Емил Радев – член на Европейския
парламент - 21 април 2017 г. в Икономически университет – Варна.
Кръгла маса "Ролята на правото в съвременната икономика"- 3.11.2017 г. в
Икономически университет – Варна.
VIII Международна научна конференция "Икономиката в променящия се свят национални, регионални и глобални измерения" (ИПС-2017) на ИУ, май, 2017 г.
Международна конференция 20 th International Scientific Conference Sociеty and
culture Лиапая, Латвия, 2017 г.
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
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
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9. Международна научна конференция „Правото на сигурност“, ВСУ „Черноризец

Храбър“, лятна научна сесия на Юридическия факултет, 23 юни, 2017 г.
10. Конференция на Съюза на учените –Пловдив , 2-3.11.2017 г.
11. 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-год. от рождението на проф. д-р
Златка Сукарева, ноември 2017

СЕКЦИЯ „МОРСКИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ”
ВВМУ - ВАРНА
1. 10-11.04.2017. - Пета сесия на Изпълнителния борд на Международната асоциация
2.

3.
4.
5.

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.

СЕКЦИЯ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ
КЪМ ИНСТИТУТ „ФРИТЬОФ НАНСЕН” – БАН Варна и ИНСТИТУТА
ПО РИБНИ РЕСУРСИ към ССА Варна
1. 23–28.04.2017г., Генерална асамблея на Европейския съюз на науките за земята,
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

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“;
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9. 13.11.2017 г., Конференция „Образование, наука, иновации” - БАН, Община
10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

Варна, Регионален академичен център на БАН 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.
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.

2018 г.
Всички планирани научни форуми за 2018 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 15 доклада, които бяха отпечатани в сборника
„Културното наследство на Варна”. Особен интерес събуди доклада на г-жа Радка
Калчева, директор на Регионална библиотека «Пенчо Славейков» Варна, на тема
„Библиотеката - традиции и устойчивост в дигиталното време”.
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На 26 октомври 2018 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 - 2018”. Форумът беше
организиран съвместно с Община Варна, 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” – Варна 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 "Варна през
Османската епоха (ХV-XIX в.) - постижения и перспективи в изследването" от
проф. д.ист.н. Иван Русев. Втората пленарна лекция бе изнесена съвместно от доц.
Георги Маринов и доц. Невяна Фесчиева на тема: „135 години Варненско медицинско
дружество”. 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.
Поради големия интерес и брой участници, секция „Медицина” отново
организира и постерна сесия. Бяха представени общо 20 доклада и 9 постера. В секция
„Икономически науки” заседанията протекоха парарелно в 3 зали и бяха представени
общо 95 доклада от 84 преподаватели и научни работници от ИУ-Варна, СА Свищов,
УНСС, РУ „А.Кънчев“, ВСУ-Варна, БУ „Асен Златаров”– абсолютен рекорд в
историята на Съюза, за което сърдечно поздравяваме колегите от ИУ!
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 5 лекции (информацията е изнесена на сайта на Съюза,
http://www.su-varna.org) от учени от секция „Медицина и дентална медицина” и секция
„Икономически науки”. По решение на УС в знак на благодарност ще бъдат връчени
Грамоти на учените, изнесли тези лекции (доц. Чалдъков, доц. Фесчиева, проф.
Димитров, доц. Иванов, проф. Йотов, гл.ас.д-р Мариета Стефанова и доц. д-р Събка
Пашова)
Съюзът на учените – Варна се включи и в :
НАУЧНИ ПРОЯВИ В
СЕКЦИЯ „МЕДИЦИНА И ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА”,
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ“ – ВАРНА
37. Шести черноморски симпозиум за млади учени в сферата на биомедицината –
12-15.04.2018
38. XVI Национален конгрес по хирургия – октомври 2018
39. Седма научна сесия на Медицински колеж – Варна – 5-6 октомври 2018
40. Трета интернационална конференция по обструктивна сънна апнея и хъркане –
4-6 октомври 2018
41. Пети Варненски Фармацевтичен Бизнес Форум – 26-28 октомври 2018
42. Световен ден на съня – март 2018
43. Фестивал „Море и здраве“ – май 2018
44. Национална
научно-практическа
конференция
Пролетни
варненски
дерматологични дни – април 2018
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45. 29-та годишна асамблея на ИМАБ – 09-12 май 2018
46. 135 год. Варненско медицинско дружество (колективът е награден с почетна
Синя лента)
47. Честване на 55 юбилей с научна сесия на Катедрата по физиология.
СЕКЦИЯ „ИКОНОМИЧЕСКИ И СТОПАНСКИ НАУКИ”,
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
1. Международна научна конференция „Търговия 4.0 - наука, практика и
образование“, 12 октомври 2018
2. Кръгла маса „Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор предизвикателства и растеж“, 12 октомври 2018
3. Научна конференция с международно участие „Стоковедната наука - традиции и
актуалност“, 18-19 октомври 2018
4. Годишна научна конференция на тема „Науката в служба на обществото - 2018“,
26 октомври 2018
5. Международна научно-практическа конференция „70 години специалност
„Индустриален бизнес и предприемачество“ в ИУ - Варна, 16 ноември 2018
6. 33-та
международна
научно-практическа
конференция
„Строително
предприемачество и недвижима собственост“, 30 ноември 2018
7. 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
8. Кръгла маса „Качество, контрол и експертиза на стоките“, 31 май 2019
СЕКЦИЯ „СОЦИАЛНИ И ПРАВНИ НАУКИ“
СУ - ВАРНА
1. Национална научна конференция „Актуални правни предизвикателства в
икономиката“ , 9.11.2018 г., организирана от катедра Правни науки, на която
специален гост беше зам.- министъра на труда и социалната политика г-жа
Султанка Петрова. В рамките на дискусионните модули се изнесоха и
разискваха над 40 доклада – актуални академични изследвания в различни
сфери на правната наука и икономиката. Участие в нея взеха членове на
секцията от ИУ-Варна и ВСУ.
2. Национална научна конференция маса „Защита срещу дискриминацията:
правна уредба, проблеми и тенденции“, организирана от катедра „Правни науки“
при ИУ – Варна с подкрепата на Института за държавата и правото при БАН и
Комисията за защита от дискриминация, юни 2018 г. В рамките на
дискусионните модули се изнесоха и разискваха 51 доклада – академични
изследвания в сферата на дискриминационните форми по различните признаци и
в отделни правни отрасли. В конференцията с доклади се включиха членове на
секцията от ИУ-Варна и ВСУ.
3. Кръгла маса на тема "Административно право – съвременни тенденции в
правораздаването и доктрината", организирана от катедра „Правни науки“,
Институт за държавата и правото при БАН и Административен съд - Варна,
участие в която взеха петима членове на секцията.
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4. Национална кръгла маса „Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор –
предизвикателства и възможности за растеж“, организирана от катедра
„Аграрна икономика“в сътрудничество с катедра „Правни науки, 2018 г.
5. Лятна научна сесия на Юридически факултет при ВСУ, 2018, участие в която
взеха членове на секцията от ИУ-Варна и ВСУ.
6. Единадесета международна научно-приложна конференция Цифрова
икономика и блокчейн технологии, 29.06 - 01.07.2018г, участие в която взеха
членове на секцията от ИУ- Варна.
7. Дискусионен форум на тема „Дигитализация и глобализация - съвременни
бизнес модели и форми на труд“, организиран от Научноизследователския
институт при ИУ-Варна, катедра “Правни науки” с подкрепата на Асоциацията
на индустриалния капитал в България и с участието на представители на
Европейския икономически и социален комитет. В рамките на дискусионните
модули се включиха с изказвания членове на секцията от ИУ-Варна.
8. Форум 140 г. Конституционни устои на държавата , проведен на 15.042019 г.
Негови организатори бяха Икономически университет – Варна чрез катедра
„Правни науки“, Апелативен съд – Варна, Административен съд – Варна,
Окръжен съд – Варна, Районен съд – Варна, Адвокатска колегия – Варна. На
форума бяха представени доклади, свързани с конституционализма, съдебната
власт и образованието в тяхното развитие и съвременни аспекти, като доклад
на тема „Духът на Търновската конституция“ изнесе доц. д-р Масис Хаджолян.

СЕКЦИЯ „МОРСКИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ”
1. Първа международна конференция по морско инженерство - 21.11.2018 г. –

23.11.2018 г.
2. Национална научно-техническа конференция „Акустика“ - 19.10.2018 г.

3. Научна конференция с международно участие „България – Германия. Първата
световна война. Поуки за бъдещето“ - 26.09.2018 г.
4. Научна конференция „Стратегии, хора и технологии в корабоплаването“,
10.05.2018 г.
СЕКЦИЯ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ КЪМ ИНСТИТУТ
„ФРИТЬОФ НАНСЕН” – БАН и ИНСТИТУТ ПО РИБНИ РЕСУРСИ,
Варна
През 2017г. Институтът по океанология бе организатор и негови учени взеха
участие в редица научни събития:
1. Научно-техническата конференция на НТС „Black Sea 2018“.
2. 26.10.2018 г., Конференция на Съюза на Учените – Варна "Науката в служба на
обществото – 2018“, гр. Варна, секция „Океанология“
3. Проект „Анализ и картографиране на чуствителността на българската
черноморска крайбрежна зона“ издаден като книга, в който активно участие
вземат членове на Секция „Океанология“.
СЕКЦИЯ „ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ”,
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА
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1. 28-29.09.2018 г. Пета научна конференция с международно участие
„Компютърни науки и технологии";
2. 05-07.10.2018 г. Научна учителска конференция „Клъстери и иновации в
образованието";
3. 08.10.2018 г. Откриване на изложба-конкурс „Научни постижения на звената
в ТУ-Варна".

2019 г.
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”, 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
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(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, МУ-Варна, 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 СУ-Варна. 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 позначими 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 ССА 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 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.su-varna.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
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48. Шести черноморски симпозиум за млади учени в сферата на биомедицината –
12-15.04.2018
49. XVI Национален конгрес по хирургия – октомври 2018
50. Седма научна сесия на Медицински колеж – Варна – 5-6 октомври 2018
51. Трета интернационална конференция по обструктивна сънна апнея и хъркане –
4-6 октомври 2018
52. Пети Варненски Фармацевтичен Бизнес Форум – 26-28 октомври 2018
53. Световен ден на съня – март 2018
54. Фестивал „Море и здраве“ – май 2018
55. Национална
научно-практическа
конференция
Пролетни
варненски
дерматологични дни – април 2018
56. 29-та годишна асамблея на ИМАБ – 09-12 май 2018
57. 135 год. Варненско медицинско дружество (колективът е награден с почетна
Синя лента)
58. Честване на 55 юбилей с научна сесия на Катедрата по физиология.
СЕКЦИЯ „ИКОНОМИЧЕСКИ И СТОПАНСКИ НАУКИ”,
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
9. 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
10. Кръгла маса „Качество, контрол и експертиза на стоките“, 31 май 2019
11. Национална кръгла маса „IT иновации във ВО 2019“, 3-4.10.2019
12. Международна кръгла маса „FIN TECH иновации“, 14.10.2019
13. Международна
конференция
50
години
катедра
„Информатика“
„Информационни и комуникационни технологии в бизнеса и образованието“,
18.10.2019
14. Кръгла маса „Устойчиво развитие на човешките ресурси в съвременната
икономическа реалност“, 28.10.2019
15. Научна конференция „Науката в служба на обществото - 2019“, 28.10.2019
16. Национална кръгла маса „Устойчиво управление на поземлените ресурси –
съвременни практики и решения“, 18.11.2019
17. Международна
научно-практическа
конференция
„Строително
предприемачество и недвижима собственост“ – 3.12.2019
18. Он лайн конференция „Качество и сертификация на продуктите“ – 25.03.2020
19. Форум „Хоризонт Европа – образование, иновации, научни изследвания“ –
6.03.2020
20. Юбилейна международна научна конференция по случай 100 години от
създаването на ИУ-Варна – 12.05.2020
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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.
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 и ИНСТИТУТА ПО РИБНИ РЕСУРСИ към
ССА Варна
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
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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"

2020 г.
Годината 2020-та беше истински предизвикателна не само за съюзната дейност,
но и за цялостното развитие на науката и обществения живот. COVID-19 нанесе много
щети в преподаването, общуването и експерименталната научна дейност, но и постигна
много бърз прогрес в областта на дигиталното общуване и представяне на научните
резултати. Независимо от ситуацията и отлагането на множество научни събития на
живо, УС и ръководствата на научните секции успяха да организират и проведат
успешно мероприятията в „Месеца на науката” – Варна 2020 г. Наложи се бързо да се
приспособим и заработим в новите, предимно виртуални условия. Успяхме да
провеждаме УС изцяло в дигитална среда, а през септември 2020 г. проведохме
успешно и Отчетното събрание на Съюза. Месецът на науката също не беше отложен
или провален. Взеха се мерки за запазване здравето на участващите варненски учени,
като се използва подходящата зала на Планетариума на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” с
отстояние между отделните места за сядане. Участниците изслушаха интересни
доклади, издадени след това в сборника „Културното наследство на Варна и
Черноморския регион”. В края на Месеца на науката, изключително успешно, макар и
дигитално, се проведе заключителната конференция от Месеца на науката „Науката в
служба на обществото - 2020”. Участниците изслушаха 2 много интересни и
предизвикателни доклади – от проф. Нина Дюлгерова, професор по международно
право и международни отношения, доктор на икономическите науки (в сферата на
сигурността), доцент и доктор по нова и най-нова обща история и понастоящем
преподавател във ВСУ "Черноризец Храбър" на тема "Черноморските измерения на
(не)сигурността" и от проф. Валери Стоянов – "Управление на стреса: психологически
и управленски ракурси". Валери Стоянов е професор, доктор по психология. Научните
му интереси са в областта на експерименталната психология, психологията на стреса и
личностните промени и организационната психология. Преподавател е по
“Експериментална психология” и по “Организационна психология” във ВСУ
“Черноризец Храбър”, катедра “Психология”. Член е на Дружеството на психолозите в
България. Носител е на награда „Варна” за обществени науки през 2012 г.
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 115 доклада – увеличение спрямо
2019 г. Особено успешно премина заседанието на секция „Икономически науки”.
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Конференцията в ИУ-Варна се проведе виртуално с модератор доц. д-р Павел Петров
чрез Google meet платформата. Въпреки избрания подход участниците бяха много
активни в дискусиите относно състоянието и бъдещето на икономиката и науката в
условията на пандемия. Изнесени бяха 57 доклада от 70 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, МУ-Варна, БУ „Асен
Златаров” и др., които бяха рецензирани и публикувани в списание „Известия на СУВарна“, серия Икономически науки, което се индексира и реферира в RePEc, CEEOL,
Google Scholar и др. научни бази данни. Статиите са вече в сайта на СУ-Варна и са
отпечатани на хартиен носител.
Секция „Медицина” също организира успешно своята сесия, без намаление в
броя на участниците. Бяха представени общо 27 доклада. В секция „Океанология“ бяха
изнесени 6 доклада, а в секция „Морски науки” – 4 доклада.
Продължиха успешно започналите през 2017 г. кръгли дискусионни форуми. За
съжаление, през 2020 г. „Трибуната на учения” прекрати дейността си поради
възникналата криза с COVID-19, но това не намали интеракциите между самите учени.
НАУЧНИ ПРОЯВИ В:
СЕКЦИЯ „ИКОНОМИЧЕСКИ И СТОПАНСКИ НАУКИ”,
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
1. Семинар-дискусия „Програма Хоризонт Европа 2021-2027“ и Европейски
иновационен съвет“ – 3.08.2020
2. Международна научно-практическа конференция „УЧР в ерата на дигиталните
трансформации“ – 25.09.2020
3. Национална кръгла маса „IT иновации във висшето образование 2020“, 8-9.10.2020
4. Научна конференция „Науката в служба на обществото - 2020“ – 20.10.2020
5. Конференция „Правото и бизнесът в съвременното общество“ – 11.11. 2020
6. 35-та
Международна
научно-практическа
конференция
„Строително
предприемачество и недвижима собственост“ – 27.11.2020
7. Обучение на преподаватели и докторанти „Електронни ресурси и изследователски
умения“ - 24.03.2021
8. Он-лайн форум „Приложение на изкуствения интелект в различни обществени
сфери. Перспективи и рискове“ с участието на евродепутата Емил Радев – 15.04.2021
9. Сесия за обмен на знания между експерти от ИУ-Варна, КФН, БФА и представители
на финтех компании в България, посветена на блокчейн технологията, по проект FIN
TEX, програма Хоризонт 2020 – 15.04.2020
10.
Дискусионен форум „Мястото на КСО в трудовите правоотношения –
съвременни аспекти и добри практики" – с участие на експерти от МТСП –
23.04.2021
11.
XIV Черноморски туристически форум „Рестарт на туризма – нова надежда“ –
23-24.04.2021
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12.
Международна научна конференция „Образование и бизнес в зелено –
18.05.2021

СЕКЦИЯ „МЕДИЦИНА И ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА”,
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ“ – ВАРНА
1.
2.
3.
4.

Научна сесия на Медицински колеж – Варна
Варненски Фармацевтичен Бизнес Форум
Световен ден на съня
Научна конференция „Море и здраве“
СЕКЦИЯ „СОЦИАЛНИ И ПРАВНИ НАУКИ“
СУ - ВАРНА

1. Национална научна конференция с международно участие „Правото на сигурност“,
ВСУ „Черноризец Храбър“, лятна научна сесия на Юридическия факултет ,2020
2. Научна конференция в памет на проф. д-р Атанас Василев по повод 70 години от
рождението му„Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право”,6.11.2020
г.
3. Национална научна конференция Правото и бизнесът в съвременното
общество,13.11.2020 г.
4. онлайн дискусионен форум на тема "Развитие на правната рамка в социалната
област в Европа – роля на европейските институции и процес на онсултации"с
участието на Милена Ангелова, член на Европейски икономически и социален
комитет - 12.04.2021 г.
5. онлайн дискусионен форум „Приложение на изкуствения интелект в различните
обществени сфери - перспективи и рискове“ с участието на Емил Радев - член на
Европейския парламент,15.04.2021 г.
6. Дискусионен форум „Мястото на Корпоративната социална отговорност в трудовите
правоотношения – съвременни аспекти и добри практики“, 23 април 2021 г.
7. Национална конференция „Медиацията в различните обществени сфери“,

11.05.2021 г. и други.
СЕКЦИЯ „МОРСКИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ”
ВВМУ – ВАРНА
1. Юбилейна научна онлайн конференция „45 години катедра „Езикова подготовка““ 08.10.2020 г.
2. Втора международна научна конференция „Дигитална трансформация,
киберсигурност и устойчивост“ – DIGILIENCE 2020 - 30.09.2021 г.– 02.10.2020 г.
3. Международна конференция „Да подготвим НАТО и страните членки за новите
предизвикателства“, виртуална среда - 27.10.2020 г.
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4. Юбилейна конференция на Международната асоциация на преподавателите по
морски науки, виртуален форум на тема „IMLA – 40 години: Морско образование за
устойчиво корабоплаване“ - 08.12.2020 г.
СЕКЦИЯ „ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ”,
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА
1. Осма изложба-конкурс „Научни постижения на звената в ТУ-Варна“. В конкурса
участваха повече от 35 научни проекта.
2. Трета педагогическа конференция „Клъстери и иновации в образованието“.
Форумът се проведе в ТУ-Варна и е организиран съвместно от университета и
Регионално управление на образованието – Варна.
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.
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д-р Йордан Бояджиев - „Почетен знак“ на Съюза за значим принос в работата на
секция „Технически науки“.

На 23 май 2018 г., колектив с ръководител доц. д-р Валентина Тодорова беше
удостоен с КОЛЕКТИВНА НАГРАДА ВАРНА за 2018 г. за научно постижение по
проект „Проучвания на състоянието на морската околна среда и подобряване на
програмите за мониторинг, разработени съгласно РДМС (ISMEIMP). В изпълнение на
проекта са разработени индикаторни системи за оценка на състоянието, дефинирани са
екологични цели и са изготвени подобрени програми за мониторинг на задължителните
характеристики на морската околна среда, в съответствие с европейското екологично
законодателство и нормативни стандарти. Наградата е израз на публично признание за
приноса на учените от ИО-БАН за осъществяването на морска научно-изследователска
дейност в полза на обществото
При откриването на научната конференция „Науката в служба на обществото 2018”, заключителна в рамките на инициативата "Месец на науката”, бяха връчени
награди както следва:
 проф. д-р Боян Медникаров, д.м.н. със статуетка;
 доц. Желязко Николов с грамота със значка;
 Колективна награда Грамота по случай 45 годишнината на Института по
океанология към БАН.
През 2019 г., едно от най-големите постижения беше пълното включване на
всичките ни издания в референтния списък на НАЦИД. Тенденцията е към все постриктен стремеж за високо качество на научните публикации. Голяма заслуга имат
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 използваха он-лайн
платформата на Издателство на Медицинския университет, като предаването на
материалите за публикуване става само през нея, което остана факт до края на Мандата.
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 очерта допълнителна крачка напред в посока подобряване на
качеството на публикуваните материали и се превърна в предпоставка за повишаване
на цитируемостта. Крайната цел е постигане във времето цитиране от международни
бази данни, което към 2020 г. е факт само за серия „Икономика”.

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;
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 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.
През 2020 г., въпреки пандемията, бяха присъдени 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 със становища 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.
Общото събрание се проведе виртуално, като целият период преди това беше
свързан с несигурност и липса на яснота как ще продължим дейността си. Поради това,
през 2020 г. награди на Съюза не бяха връчени.
4. Финансови въпроси.
През всяка година на отчетния период бюджетът на Съюза беше приеман на
заседанието на Общото събрание. Бюджетният баланс за периода 2017 г. – 2020 г. е
положителен.
Ежегодно осигуряваната от Община Варна финансова подкрепа за
мероприятията от инициативата „Месец на науката” допринесе за успешното
организиране и провеждане на планираните форуми. Положените усилия за
консолидация и подобряване процеса на събирае на членски внос по банков път също
се отразиха положително на финансовото състояние на Съюза. Независимо от
оперирането във форс-мажорни обстоятелства през 2020 г., финансите на Съюза не
само не са застрашени, но и положителният баланс е увеличен.
5. Други
През есента на 2020 г. окончателно приключи пререгистрацията на дружеството
и вписването в Търговския регистър.
Продължи активната издателска дейност и публикуването на списания
„Известия” от всички серии на сайта на Съюза на учените – Варна. Едно от найважнитени постижения за мандата е реферирането и индексирането на „Известия на
Съюза на учените – Варна” в списъка на НАЦИД и в други бази данни. Тази
възможност за включване на публикациите в кариерното израстване на авторите,
заедно с подобрение и стриктно съблюдаване изискванията на закона при рецензиране
на статиите в списанието, повиши търсенето му и качеството на предлаганите научни
разработки. От 2020 г. се въведе рецензиране на докладите за списание „Културното
наследство на Варна и на Черноморски регион”, за което УС взе решение на свое
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заседание да заплаща, тъй като изисква специфична експертиза, надхвърляща
компетенциите на отделните секции.
Във връзка с новите изисквания на ЗРАСРБ и ППЗРАСРБ и по предложение на
УС, на 11/06.2018 г. в Първа аудитория на МУ-Варна се състоя публична общоградска
среща-дискусия на предложението за промени в ППЗРАСРБ, както и бяха обсъдени
предложенията и възраженията на учените от Варна отн. тези важни документи.
Присъстваха предствители от Комисията по образование и наука към 44-то НС г-жа
Таня Петрова и проф. Клисарова (зам. п-л на Комисията), както и експертите към
Комисията г-жа Маргарита Йорданова и г-н Бисер Банчев. Получи се една истински
ползотворна дискусия, като в края бяха предадени и писмени предложения от името на
МУ-Варна и от името на проф. Бъчварова и доц. Грозданов. След публикуването на
ППЗРАСРБ се отчете зачитане на някои от предложенията (по отношение тежестта на
реферирани публикации, отчитане на приноса на преподавателите в обучението на
студенти и др.).
Продължиха и укрепват традиционно добрите връзки с националното
ръководство на Съюза на учените. Активната работа на проф. Младенова като зам.
председател и последвалата активна дейност на проф. Бакърджиева за същия пост, са
израз на тези добри взаимоотношения, които дължим на предходните ръководства на
Съюза.
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 получи д-р Христиана МаджоваЧоканова от Факултета по дентална медицина на МУ-Варна. УС обсъжда учредяване на
статут на ежегодна Награда на Съюза на учените – Варна.
През 2020 г. за 12-ти път Министерството на образованието и науката връчи
награди „Питагор" на български учени за постижения в областта на науката и
технологиите. Сред отличените учените от Медицински университет – Варна, в
категория - „Най-добра жена в науката" е доц. Клара Докова, член на секция
„Медицина и дентална медицина“ на СУВ.
Доц. Хаджолян и проф. Бъчварова редактираха и допълниха Историческия
преглед на СУВ за 70-год. юбилей на организацията и 30 год. от самостоятелната и
организационна дейсност (1991 г.). Предстои издаване на Юбилейно луксозно издание,
което ще бъде представено по време на Месеца на науката.
Въпреки пандемията, доц. Хаджолян успя да организира провеждането на
няколко кръгли маси през 2020 г. ("Предизвикателствата пред съвременният свят исторически, политически, дипломатически", "Чрез историята към утрешния ден" - 80
години от крайовската спогодба и 70 години от края на втората световна война, с
участието на студенти и преподаватели от ВСУ, "Студената война - история или
настояще", "Средиземноморски измерения на сигурността" и др.) и 2021 г. (Здравна
лектория, "Светът между мира и войната" и "Политика, дипломация, история в 20 и 21
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век", с участието на Студентския съвет на Варненския свободен университет, СУВ,
Хуманитарна гимназия - Варна и други сдружения).

ИЗВОДИ:
1. През изтеклия 4-год. мандат (2017 – 2020 г.), Съюзът на учените – Варна
продължи своята разнообразна дейност в регионален и национален мащаб, като
увеличи своя състав и утвържди 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 научнообщественото пространство в града ни. Продължава подкрепата към, както и от страна
на местните академични, обществени и управленски структури 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. През трудните моменти в края на мандата,
СУВ доказа, че може да работи и развива съюзна дейност и при форс-мажорни
обстоятелства.
3. Съюзът на учените – Варна подпомогна генерирането и обсъждането на
необходимите промени в областите на законодателството; научната информация и
комуникации; на социалния статус, престижа на учените и преподавателите и дори на
тяхното свободно време. Основен приоритет в тази сфера е привличането и задържане
на младите учени в страната, за което се извършиха редица нови стъпки.
4. Съюзът на учените – Варна е обединяващо звено за научните и научнопреподавателските кадри от университетите, научните организации и другите
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 процеса на:
Започналото и очаквано все по-голямо финансиране на научните изследвания в
следващите години.
Отстояване интереса на учените на регионално и национално ниво.
Повишаване качеството на научните разработки на варненските учени и
популяризиране на техните постижения.

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-
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важните от които е развитието на Варна и региона в научен, икономически,
демографски и социален аспект.
3. Активно да се популяризират успехите, особено в аспект постигнато от
членовете на СУВ научно финансиране и съответните научни резултати.
4. Съюзът на учените – Варна да продължи участието си като важен субект в
постигането на научни успехи и постижения в страната и в чужбина, вкл. с развитие на
между-университетски връзки и осигуряване на Награда за високи научни постижения
на варненски учени с постоянен статут.
5. Да се отбележи тържествено 70 годишният юбилей на СУ – Варна и 30-те
години на съществуването му като самостоятелен юридически субект (основан 1991).

Отчетът е приет на заседание на Управителен съвет на СУ - Варна с протокол
№02/03.06.2021 г.

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

