
О Т Ч Е Т  
 

за дейността на Ръководството на секция „Икономически науки" през 

мандатния период (2012-2016 г.) 
 

 

Секция „Икономически науки" към СУБ - клон Варна, бе създадена 

(по-точно казано: възстановена) в края на м. март 2012 г. Учредителното събрание 

се проведе на 30.03.2012 г. и в него участваха 44 преподаватели от ИУ Варна. На 

учредителното събрание бе взето решение да се институционализира секция 

„Икономически науки" към ИУ-Варна. Бе избрано и ръководство на секцията в 

състав: Председател - проф. Зоя Младенова, зам. Председател - проф. Таня Дъбева 

и Научен секретар -доц. Л. Найденов. Решението на Учредителното събрание бе 

утвърдено от заседание на Управителния съвет на СУБ - клон Варна, което се 

проведе на 09.04.2012 г., с което секцията официално започна своето 

съществуване. 

1 (рез изминалите четири години секция „Икономически науки" успя да се 

утвърди и да стане разпознаваема в рамките на научния живот на университета. 

Дейността на секцията се ползва с пълната подкрепа на академичното 

ръководство, и лично па Ректора на университета проф. д -р Пламен Илиев. Със 

съдействието на зам. ректора по НИДД проф. В. Хаджиев още в самото начало бе 

създадена страница на секцията на сайта па университета (към „Научна дейност"), 

на която бе представена информация за учредяването на секцията, нейния 

членски състав, а впоследствие и за текущо провежданите инициативи. 

Информация за дейността на секцията се публикува регулярно и в рубриката 

„Актуално" на челната страница на сайта на ИУ - Варна. 

Основните направления па дейността на секция „Икономически науки" през 

изминалия период могат да се систематизират по следния начин:  
 

I.      Участие в дейността на СУБ - клон Варна 
 

През отчетния период секция „Икономически науки" се включи активно в 

дейността на СУБ - клон Варна. Членове на секцията участва в ежегодните Общи 

събрания на СУБ-клон Варна, които се провеждат през м. юни с домакин 

Медицинския университет. Активно е участието също в традиционния месец па 

науката в гр. Варна през есента, както и в заключителната конференция па месеца 

на науката под мотото „Науката в служба на обществото", която се провежда 

обикновено в края на м. октомври. Конференцията протича в две части: сутрешно 

пленарно заседание с участието на всички секции към СУБ - клон Варна, и 

следобедни заседания по секции (които се провеждат на територията на 

съответните университети и научни институти). През изминалите четири  

години се наблюдава нарастващ интерес от страна на преподавателите от 

ИУ-Вариа към тази научна инициатива, предпоставка за което са много  

добрата организация на конференцията, интересните доклади,  

съдържателните дискусии, както и навременното публикуване на  



докладите в сп. Известия на СУБ - клон Варна. За този нарастващ интерес 

свидетелстват следните данни:  ^ 

В конференцията през м. октомври 2012 г. са били представени 10 доклада;  

В конференцията през м. октомври 2013 г. - 14 доклада; 

В конференцията през м. октомври 2014 г. - 16 доклада; 

В конференцията през м. октомври 2015 г. - 20 доклада. 

При това в последните две конференции имаме и участия отвън: на 

представители па Института по .... при БАН, СУ „Св. Климент Охридски" и на 

УНСС. Приблизително 1/3 от участниците в конференциите са хабилитирани, 

останалите са млади преподаватели. 

Па годишната научна конференция на СУБ - клон Варна през октомври 2014 

г. пленарен доклад бе изнесен от проф. Зоя Младенова на тема „Политиката към 

ПЧИ в България пред стари и нови проблеми", представяйки по такъв начин ИУ - 

Варна пред научната общност на гр. Варна. 

1 {редседателят на секция „Икономически науки" проф. 3. Младенова бе 

избрана от Общото събрание на СУБ - клон Варна през юни 2014 г. за член на УС 

на СУБ - клон Варна. 
 

 

II.     Информационна функции  
 

Едно от важните направления в дейността на секция „Икономически науки" 

бе своевременното информиране на членовете на секцията относно:  

> Планирани или действителни промени в нормативната база, касаеща 

развитието на науката и кариерното израстване - в ЗВО и ЗРАСРБ и 

др. 

> Мероприятия и инициативи на Централното ръководство на СУБ - 

нанр. кръглата маса „Плагиатството в науката" (2014 г.), научната 

конференция „Научната критика" (2015 г.) и др.  

> Конференции и други научни мероприятия в страната и чужбина;  

> Международни научни програми;  

> Дейността на национални и международни научни организации;  

> Възможности за отдих по линия на СУБ, и др.  

III.   Собствени мероприятия на секция „Икономически науки"  
 

Секция „Икономически науки" се наложи като секция, която провежда и 

собствена дейност в рамките на СУБ - клон Варна и на научноизследователската 

дейност на ИУ - Варна. Замисълът на ръководството бе да се организират 

мероприятия, които да дават възможност на членския състав да дискутира 

актуални проблеми на научното развитие и израстване, или да се обсъждат 

значими научни (икономически) проблеми. През отчетния период бяха 

организирани следните мероприятия:  

1. Кръгла маса на тема „ЗРАСРБ и неговото приложение -година и 

половина по-късно", която се проведе на 12.11.2012 г. В работата 

на кръглата маса се включиха 38 преподаватели от ИУ-Варна - 



професори, доценти и асистенти. На основата на проведената 

дискусия и издигнатите конструктивни предложения, 

ръководството на секция „Икономически науки" систематизира 

Предложения за промяна във вътрешната нормативна уредба по 

ЗРАСРБ. В документа бяха включени 15 конкретни предложения за 

промяна във вътрешните Правила за условията и реда за 

придобиване на научни степени и заемане на академични 

длъжности. Тези предложение бяха качени на сайта на секция 

„Икономически науки" и така бяха направени публично достояние 

и бяха връчени на Академичното ръководство за последващо 

вземане на решения. С удовлетворение искам да отбележа, че 

Академичното ръководство реагира своевременно на направените 

от секция „Икономически науки" предложения. На своето 

заседание през. м. февруари 2013 г. АС обсъди и ирис промени в 

Нравилата тю приложение на ЗРАСРБ. Около половината от тези 

промени са на базата на направените от секция „Икономически 

науки" предложения за усъвършенстване на вътрешната 

нормативна уредба. 

2. По покапа на секция „Икономически науки" гост на ИУ -Варна бе 

проф- д-р Татяна Хубенова-Делисивкова от ИИИ при БАН. Тя 

изнесе публична лекция пред преподаватели и студенти от ИУ - 

Варна на тема „Икономическото управление в ЕС и изходът от 

съвременната криза", която се проведе па 05.12.2012 г.  

3. През 2013 г. секцията организира публично представяне на книгата 

на чл. кор. проф. Васил Проданов „Теория па българския преход". 

Представянето мина при значителен интерес от страна на 

академичната общност на ИУ - Варна. 

4. На 19.05.2014 г. публична лекция в ИУ - Варна на тема 

„Научноизследователският продукт като обект на 

интелектуалната собственост" изнесе доц. М. Маркова, 

преподавател от УНСС. Лекцията бе организирана от секция 

„Икономически науки" при ИУ - Варна. 

5. През 2015 г. не бе организирана самостоятелна проява, но следва 

да се отбележи, че в тази, юбилейна за ИУ - Варна година (честваха 

се 95 години от основаването на университета), в ИУ - Варна бе 

организирана голяма международна научна конференция,  на която 

един от пленарните доклади бе възложен и бе изнесен от проф. 3. 

Младенова, Председател на секция „Икономически науки" при 

СУБ - клон Варна. 
 

 

IV.    Организационен живот  
 

Понастоящем членският състав на секцията наброява 74 души. С това 

секция „Икономически науки" се нарежда на второ място в СУБ -клон Варна тю 



численост на своя състав след секция „Медицински науки". Нарастването па 

членската маса спрямо периода на създаването на секция „Икономически науки" е 

68%. През изминалите години секцията е била отворена за присъединяването на 

нови членове. Нещо повече: от Ръководството на секцията се провежда политика 

па активно привличане на нови членове чрез периодично отправяне на покана на 

сайта на университета. Като положително развитие през периода 2012 - 2016 г. 

следва да се оценява присъединяването на много млади преподаватели към секция 

„Икономически науки". 

В секцията понастоящем членуват 14 професори (19 %), 24 доценти (32%) 

и 36 пехабилитира преподаватели - главни асистенти и асистенти (49%). Един  от 

нашите членове е доцент от ТУ - Варна. 

Членският внос се събира редовно от членовете на секцията и се превежда 

на СУБ - клон Варна. В това отношение секция „Икономически науки" е една от 

най-изрядните. За улесняване събирането на членски внос през последната година 

от доц. Л. Найденов бе инициирано привеждането на парите по банков път.  

През отчетния период бе установена много добра комуникация между 

ръководството па секция „Икономически науки" и членовете на секцията 

благодарение на Научния секретар на секцията доц. Л. Найденов, който бързо и 

своевременно разпространява информация и активно участва в организирането на 

различните инициативи, свързани с дейността па СУБ - клон Варна и конкретно на 

секция „Икономически науки". Бих искала най -искрепо да благодаря на доц. Л. 

Найденов за проявените от него отговорност, експедитивност и компетентност в 

изпълнението на функцията Научен секретар на секция „Икономически науки".  
 

Изводи и препоръки за бъдещо развитие  
 

Казаното дотук дава всички основания да се направи изводът, че 

независимо от изминалия кратък период след своето възстановяване, секция 

„Икономически науки" дава ясна заявка чс ще развива активна дейност, в 

подкрепа на дейността на СУБ - клон Варна и като неразделна част от 

научноизследователската дейност на Икономически университет -Варна. 

През следващият период препоръката е секцията да продължи да се развива 

във посочените по-горе насоки, като особено следва да се обърне внимание на две 

неща: организационното развитие и инициирането на собствени прояви. 

Организационното развитие съдържа значителен потенциал в посока 

разширяване на членската маса: академичният състав на ИУ - Варна наброява 300 

души, което недвусмислено свидетелства, чс са налице възможности за 

увеличаване на съюзните членове на секция „Икономически науки". Налице са и 

възможности за привличане на членове на секцията от икономически катедри на 

други варненски университети.  

Досегашната практика на организиране на собствени мероприятия поставя 

една добра основа на общ научен живот за членовете на секцията, на 

предоставянето на форуми за обсъждане на актуални проблеми на развитието на 

науката в България, на кариерното израстване и на оценката в науката, както и за 

дискусии по актуални икономически въпроси. Ето защо ее надявам тази практи ка 



да продължи да се развива, да дава своя принос за обогатяване на научния живот 

на нашия университет. 

Накрая бих искала да отправя препоръка да се запази стилът на управление 

па Ръководството па секцията, който почива върху пълна прозрачност (и 

публичност) на дейността, тесни връзки и координация с академичното 

ръководство, активна комуникация с всеки член, отвореност към всякакви 

инициативи, които касаят сферата на дейност на СУБ и които могат да дойдат от 

всеки член на секцията, за да се разнообразява дейността на организацията и 

по-добре да се отговори на очакванията. Пожелавам и през следващия мандатен 

период с общите усилия на всички секция „Икономически науки" да продължи да 

се развива като истински клуб на учените, в който свободно и своевременно се  

дискутират проблемите на науката, статута на учения, кариерното развитие и още 

много други важни и интересни проблеми.  


