ОТЧЕТ
за дейността на секция „Икономически науки“
при Съюз на учените – Варна
за изтеклия мандат 2016 - 2021 г.
Уважаеми колеги,
В съответствие с чл.20 т. „е“ на Устава на Съюза на учените – клон
Варна, настоящият отчет има за цел да представи дейността на секция
„Икономически науки“ за периода април 2016 - март 2021 г. В структурно
отношение той съдържа три основни момента: организационен живот на
секцията, дейност на секцията и изводи и насоки за бъдеща работа.
Дейността на секция „Икономически науки“ при СУ-Варна през
изтеклия мандат беше насочена към изпълнението на задачите от Мандатната
програма на СУ-Варна. Голяма част от работата в този етап бе посветена на
промените в ЗРАСРБ и ППЗРАСРБ и свързани с тях дейности.
След март 2020 г. цялото обществено развитие в страната ни и по света
беше белязано от възникването на кризата с COVID-19. Тя промени начина
ни на живот и предопредели някои неочаквани промени в предварително
планираните дейности. Но въпреки тези обстоятелства, секция
„Икономически науки“ не спря своята дейност и тя продължава, въпреки
кризата и работата ни в електронна среда.
Към 31.12.2020 г. общият списъчен състав на секция „Икономически
науки“ при СУ-Варна бе 110 члена. Или за отчетният период броят на
членовете ни се е увеличил почти 2 пъти от 2013 г., когато проф. Зоя
Младенова възстанови секцията ни. Поради тази причина се водим найголямата секция в СУ-Варна. Но след напускането на колегата Галин Марков
от ИУ-Варна и смъртта на проф. д.ик.н. Ивона Якимова от ИУ-Варна и на
доц. д-р Недка Николова от ТУ-Варна се налага преизчисляването на броя на
членовете и той към момента е 107 души. Тази членска маса е значителна не
само по своя размер, но и по значителното присъствие и активност на всички
мероприятия на СУ-Варна.
През периода на мандата, в рамките на инициативата „Месец на
науката“ бяха отличени наши членове със следните награди:
2016 г. – проф. д.ик.н. Николинка Сълова – златна съюзна значка
2017 г. – проф. д-р Пламен Илиев – звание „Почетен член на СУВарна“
2019 г. – проф. д-р Зоя Младенова – статуетка
2019 г. – проф. д-р Цвета Зафирова – грамота със значка
През 2019 г. с наша подкрепа бившият председател на секция
„Икономически науки“ и настоящ неин член проф. д-р Зоя Младенова беше
отличена с престижната индивидуална награда „Варна“ за наука и висше
образование.
През 2019 г. се утвърди процедура и правила за провеждане на конкурс
за високи постижения на млади учени. В рамките на проведените от СУ-1-

Варна дейности, съревнованието се състоя в 2 научни направления:
„Здравеопазване и спорт“ и „Социални, стопански и правни науки“. В него
взеха участие преподаватели от ИУ-Варна и МУ-Варна. Конкурсът в
направление „Социални, стопански и правни науки“ спечели доц. д-р
Владимир Жечев от ИУ-Варна с впечатляващ брой публикации. Той бе
награден с парична награда от 1000 лв. Събитието бе отразено много добре
от медиите, с което се популяризираха успехите в нашата област.
Не може да не отбележим през ноември 2019 г. участието с лекция с
презентация в Съюза на стопанските дейци на доц. д-р Събка Пашова и
нейната докторантка Мариета Стефанова на тема: „Хранителни измами:
видове и как да ги познаем“, която премина при изключителен успех и с
настояване от страна на аудиторията за продължение на темата.
Ежегодно във втора аудитория на МУ-Варна се провеждаше
заключителна научна конференция „Науката в служба на обществото”.
Икономически университет – Варна беше съорганизатор заедно с
представители на МУ – Варна, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, ВСУ, ТУ-Варна,
Институт по рибни ресурси – ССА, Институт по океанология „Ф. Нансен“ –
БАН, Център по Хидро- и аеродинамика към институт по металознание,
съоръжения и технологии „Акад. А. Балевски“ – БАН.
Някои от основните доклади бяха изнесени от членове на нашата
секция. Един от пленарните доклади при откриването на градската
конференция през 2016 г. бе на колегите от ИУ-Варна проф. д-р Таня Дъбева,
проф. д-р Стоян Маринов и доц. д-р Георгина Луканова „Конкурентни
позиции на дестинация България в глобалния туризъм“. А през 2019 г.
основният пленарен доклад бе на колегата проф. д.ист.н. Иван Русев от
Икономическия университет, който запозна учените от гр. Варна с темата
„Варна през Османската епоха (ХV-XIX в.) - постижения и перспективи в
изследването“.
На заключителната научна конференция „Науката в служба на
обществото”, организирана ежегодно в рамките на традиционния „Месец на
науката” от Съюза на учените - Варна, в зали 116, 320 и 446 на ИУ-Варна се
провеждаха заседанията на секция „Икономически науки” с модератори
съответно проф. д-р Цвета Зафирова, доц. д-р Павел Петров и доц. д-р
Георгина Луканова. През 2020 г. конференцията 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.
През отчетния период на тези конференции бяха изнесени много
доклади от учени от различни български университети и научни
организации, независимо че домакин на конференцията е СУ-Варна. Техният
брой през годините беше:
2016 г. – 43 доклада от 50 участници
2017 г. – 60 доклада от 64 участници
2018 г. – 95 доклада от 84 участници
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2019 г. – 76 доклада от 84 участници
2020 г. – 57 доклада от 70 участници
Сред участниците бяха преподаватели и научни работници от ИУВарна, СА Свищов, УНСС, РУ „А.Кънчев“, МГУ „Св. Ив. Рилски“, ВТУ „Св.
Св. Кирил и Методий“, ВСУ-Варна, ТУ-Варна, МУ-Варна, БУ „Асен
Златаров” и др. Публикациите 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,
освен на хартиен носител, са налични на сайта на СУ-Варна.
По този начин списанието ни стана единственото в СУ-Варна и второто
в България, паралелно с това на СУ-Пловдив, на такова ниво в рамките на
Съюза на учените в България. Поради тази причина всяка година желаещите
да се включат с публикации в него нарастват, като за 2018 г. те белязаха своя
максимум от 95. Това наложи неговото издаване да се увеличи от 2018 г. от
две на три книжки годишно. И това се отнася единствено за нашата секция в
СУ-Варна, като останалите имат само по една.
Едно от най-големите постижения на ръководството на секцията е
включването на нашето издание в референтния списък на НАЦИД. То първо
преди другите списания на СУ-Варна намери място сред най-добрите
национални научни издания. Тенденцията е към все по-стриктен стремеж за
високо качество на научните ни статии в него. За целта е необходимо да се
работи в по-голяма степен за прецизното рецензиране на представените
публикации. През 2020 г. огромната част от тях са на английски език, с което
се стремим към индексиране в световните бази данни от най-високо ниво.
Стъпка към това е използването на онлайн платформата на Издателство на
МУ-Варна, като предаването на материалите за публикуване става само през
нея. Това е предпоставка за повишаване на цитируемостта на публикуваните
материали.
В рамките на тези конференции се провеждаха оживени дискусии по
основните предизвикателства на икономическото развитие на България,
както и на приносът на науката в него. Участниците се обединяваха около
идеята за бъдещото сътрудничество между учените от различни
университети, други научни институти и бизнеса за постигане на още позначими резултати в решаване на проблемите.
Членове на нашата секция „Икономически науки“ участваха в много
други конференции, кръгли маси, научни форуми и дискусии, организирани
от ИУ-Варна, както и от други университети и научно-изследователски
институти.
По наша инициатива на 11.05.2018 г. в Първа аудитория на МУ-Варна
се проведе среща с членовете на Комисията по образование в Народното
събрание относно промените в ППЗРАСРБ. Най-активни в дискусията бяха
отново членовете на секция „Икономически науки“. Предложенията ни бяха
дискутирани и някои от тях бяха взети предвид в промените в ППЗРАСРБ.
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Като слабост на дейността ни може да се отбележи, че при
разработването на новия сайт на ИУ-Варна нашата страница, свързана със
секция „Икономически науки“, не намери място в него. С това се намали
възможността членовете ни да имат винаги своевременна актуализирана
информация за събитията в нашия съюзен живот. Единственото място за
такава информираност е сайтът на СУ-Варна.
По наша инициатива се постави началото на едно ново начинание за
обединяване на членовете на СУ-Варна – ежегодно провеждане на Бал на
учените. Първият беше проведен на 29.11.2019 г. в Морското казино във
Варна с тенденция да стане традиционен, като членовете на секция
„Икономически науки“ участваха изключително активно в организацията. Гл.
ас. д-р Радмил Николов беше отличен сред всички присъстващи учени и
изследователи от гр. Варна и получи специалната награда от председателя на
СУ-Варна проф. д.м.н. Виолета Йотова. През 2020 г. този бал не можа да се
проведе (въпреки, че беше планиран) поради пандемията.
Всички тези дейности не биха били възможни без активното
съдействие на всички членове на секция „Икономически науки“ и особено на
останалите членове на ръководството – доц. д-р Павел Петров и доц. д-р
Георгина Луканова, на които искам да изкажа най-искрената си
благодарност. Те положиха много усилия и отделиха време, за да бъде
дейността ни на най-високо ниво и да бъдем непрекъснато хвалени като найдобрите във всички направления в СУ-Варна. Лична заслуга на доц. д-р
Павел Петров е включването на нашето списание „Известия на СУ-Варна“,
серия Икономически науки“ в световно известните бази данни.
Като цяло членовете ни се уведомяват за цялата дейност и събития
както на СУ-Варна, така и за тези на секция „Икономически науки“.
Членският внос се събира своевременно, като събираемостта му е 96%.
До този момент не сме допуснали вземане на решение за освобождаване на
членове на секцията поради отказ за плащането му.
За сведение на членовете ни най-голям дял от приходите на СУ-Варна в
последните години се пада на нашата секция „Икономически науки“ - както
на тези от членския внос, така и от таксите за ежегодната ни конференция в
рамките на научната конференция „Науката в служба на обществото“. Това
показва значимостта ни за функционирането и развитието на Съюза на
учените на територията на гр. Варна.
Изводи и обобщения:
1. Секция „Икономически науки“ при СУ-Варна продължава своята
дейност в регионален мащаб, като съставът й за отчетния период се
е увеличил близо 2 пъти.
2. Секция „Икономически науки“ при СУ-Варна продължава да бъде
обединяващо звено за научни и научно-преподавателски кадри от
университети, научни организации и други изследователски звена на
територията на град Варна.
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3. Секция „Икономически науки“ е център за координиране на
дейността на учените и изследователите в областта и поле за изява в
рамките на СУ-Варна с възможно най-голяма степен на
демократичност и зачитане на индивидуалните интереси и цели.
4. Списание „Известия на СУ-Варна“, серия „Икономически науки“
при СУ-Варна все повече заема водеща роля сред научните издания
в региона в областта на икономическите и другите обществени
науки, като е включено в референтния списък на НАЦИД и в
световноизвестните бази данни RePЕc, CEEOL и Google Scholar.
5. Секция „Икономически науки“ при СУ-Варна работи активно за
привличане на млади учени и изследователи за свои членове, както
и за подобряването на социалния им живот чрез тяхното включване
в провеждането на годишния Бал на учените с тенденция да стане
традиционен.
Предложения за бъдещата дейност:
1. Секция „Икономически науки“ към СУ-Варна да продължи своето
активно участие във всички дейности и научни прояви на СУ-Варна
и на Съюза на учените – България.
2. Да се работи усърдно за привличане на повече и по-млади колеги за
членове на секция „Икономически науки“ към СУ-Варна, като целта
е тя да запази първото си място по състав и по значение на
територията на гр. Варна.
3. Бъдещото ръководство да се активизира за включване на списанието
„Известия на СУ-Варна“, серия „Икономически науки“ в
световноизвестните бази данни Scopus и Web of Science като
привлече в редколегията си още учени от чужбина и подобри
дейността си по рецензирането на публикациите, отхвърляйки тези с
ниско качество.
4. Да се разшири работата на секцията в електронна среда, като отново
се намери място в сайта на университета, за да има възможност да се
публикува своевременно актуална информация за дейността на
секция „Икономически науки“ към СУ-Варна, както и за
предстоящите научни прояви.

29.03.2021
гр. Варна

Председател на
секция „Икономически науки“:
проф. д-р Цвета Зафирова
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