
СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ – ВАРНА 

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА 

_______________________________________ 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 1 

 

Днес, 30.03.2012 г. от 13,00 ч. в Икономически университет – Варна се проведе 

учредително събрание на секция „Икономически науки” към клон Варна на Съюза на 

учените в България. 

 

Дневен ред: 

1. Избор на председател на събранието; 

2. Учредяване на секция „Икономически науки” към клон Варна на Съюза на 

учените в България; 

3. Избор на ръководни органи на секцията.  

 

Присъстват – 44 души (от общо възстановили членството си в СУБ – Варна 59 

преподаватели от ИУ-Варна). 

 

С явно гласуване (44 гласа “ДА”) дневният ред беше приет. 

 

 

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 

Учредителното събрание бе открито от  доц. д-р Веселин Хаджиев,  Зам. ректор 

на ИУ-Варна по Научноизследователска дейност и докторантура (НИДД). 

Той посочи каква е целта на събранието – инициирането на секция 

„Икономически науки” към СУБ – Варна, и предложи за председател на учредителното 

събрание да бъде избрана проф. д-р Зоя Младенова, а за протоколчик – гл. ас. д-р 

Людмил Найденов.  
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С явно гласуване решението беше прието единодушно (44 гласа “ДА”) .  

 

Проф. д-р Зоя Младенова 

Благодаря Ви, доц. Хаджиев.  

Уважаеми колеги, Съюза на учените в България обединява изследователи от 

различни научни направления, на различна възраст, с различни политически убеждения 

и през годините на съществуването си неотклонно отстоява своите позиции на 

независима, неправителствена, нестопанска професионално-творческа организация. В 

Съюза на учените – Варна понастоящем членуват изследователи от всички 

университети и научни институти на територията на гр. Варна. Те са обединени в 

няколко научни направления: 

 Технически науки; 

 Медицина и дентална медицина; 

 Социални, стопански и правни науки; 

 Морски науки и технологии; 

 Океанология. 

Преподаватели от нашия университет са били активни членове на Съюза на 

учените в продължение на дълги години. Необходимостта от възстановяване на 

членството ни в тази организация е безспорна. Такова е моето лично убеждение, а 

Вашето присъствие в тази зала приемам като категорична подкрепа за тази идея. Ние 

споделяме ценностите и целите на Съюза и разбираме необходимостта от развитие на 

науката и висшето образование в страната и региона и от издигане на техния престиж и 

авторитет. Позволявам си да подчертая и друг аргумент в полза на нашето членство - 

СУБ изразява и защитава правата и интересите на своите членове и подпомага тяхната 

творческа и професионална дейност.  

За да се реализира днес тази идея – възстановяване на членството на ИУ-Варна в 

Съюза на учените в България, бих искала да изразя своята благодарност към проф.  

Боян Медникаров (председател на Съюза на учените - Варна) за отправената към нас 

покана и за оказаното съдействие. С удовлетворение бих искала да отбележа също, че 

начинанието се ползва с пълната подкрепа на новото академично ръководство в лицето 

на Ректора на ИУ-Варна, проф. д-р Пламен Илиев. 
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ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 

 Проф. д-р Зоя Младенова 

Уважаеми колеги, втората точка от дневния ред е свързана с процедурата по 

учредяване на нашата секция. В тази връзка бих искала да изясня ролята и функциите 

на това структурно звено. Съгласно член 19 /1/ от Устава на Съюза на учените – Варна,  

секцията е основно структурно звено на СУБ – Варна. Тя се образува с решение на 

учредителното събрание на поне 7 дееспособни лица, които могат да бъдат членове на 

Съюза на учените – Варна, обединени съобразно научните направления, в които 

работят. Решението на учредителното събрание се утвърждава от УС на Съюза на 

учените - Варна. 

В чл. 20, от своя страна, се посочват функциите, които изпълнява всяка секция. 

Те се свеждат до следното: 

 Подпомага членовете в творческата им дейност и в защита на 

професионалните им права и законни интереси; 

 Прави предложения пред УС на Съюза на учените – Варна за 

награждаване на членове на организацията за техни юбилеи; 

 Предлага членове за включването им в неговите ръководни органи и в 

тези на Съюза на учените в България; 

 Организира участието на членовете в научни форуми на Съюза на 

учените - Варна и тези на Съюза на учените в България; 

 Установява връзки с чуждестранни учени и организации както и 

осъществява научен обмен, съгласувано с УС на Съюза на учените – 

Варна. 

Имайки предвид подкрепата, която идеята за учредяването на секция 

„Икономически науки” при ИУ-Варна към Съюза на учените – Варна получи от страна 

на академичното ръководство и с цел активизиране участието на изследователи от ИУ - 

Варна в научния живот на нашия регион, си позволявам да предложа да се учреди 

секция „Икономически науки” към Съюза на учените – Варна.  
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С явно гласуване (44 гласа “ДА”) решението беше прието. 

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 

Проф. д-р Зоя Младенова 

Уважаеми колеги, в съответствие с дневния ред на това събрание следва да се 

извърши избор на ръководни органи на секцията. Но първо следва да се решат два 

въпроса в предварителен порядък. Те са свързани с текста на чл. 19 /2/, съгласно който 

Учредителното събрание избира с обикновено мнозинство ръководството на секцията в 

състав от три до седем души и председател, който е член на състава. По своя преценка, 

учредителното събрание може да избира и контролен съвет от трима души. Органите на 

управление имат мандат четири години, като не могат да бъдат избирани за повече от 

два мандата.  

Предвид факта, че нашата секция не разполага със свое имущество и не 

администрира собствени приходи, предлагам да не се избира контролен съвет. Това е 

първото предложение, което правя. 

 

С явно гласуване (44 гласа “ДА”) предложението беше прието. 

 

Вторият въпрос касае броят на членовете на ръководството на секцията. 

Отчитайки обстоятелството, че засега членската маса не е много голяма, предлагам 

ръководството на секцията да се състои от трима души – председател, зам. председател 

и научен секретар.  

 

С явно гласуване (44 гласа “ДА”) предложението беше прието. 

 

За предложение относно избора на председател на секция „Икономически 

науки” към Съюза на учените – Варна давам думата на доц. д-р Веселин Хаджиев – зам. 

ректор по НИДД на ИУ – Варна. 

 

Доц. д-р Веселин Хаджиев  
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Благодаря Ви, проф. Младенова. Бих искал да подчертая, че инициативата за 

това учредително събрание, идеята за възстановяване членството на преподаватели от 

ИУ – Варна в Съюза на учените, вложените усилия за популяризиране на идеята и за 

довеждането й до успешен край, са на проф. д-р Зоя Младенова. Имайки предвид 

всичко това, от свое име и от името на академичното ръководство предлагам проф. д-р 

Зоя Младенова за председател на секцията.  

 

С явно гласуване (44 гласа “ДА”) предложението беше прието. 

 

Проф. д-р Зоя Младенова 

Уважаеми колеги, благодаря Ви за изразената подкрепа и доверие. Избирането 

ми за председател на секция „Икономически науки” към СУБ – Варна при ИУ-Варна 

приемам като висока чест и сериозна отговорност. 

По-нататък в своето изказване проф. З. Младенова запозна присъстващите с 

разностранната дейност на Съюза на учените – Варна и очерта основни насоки на 

бъдещата дейност на новата секция „Икономически науки”. Тя посочи, че дейността на 

секцията ще бъде ориентирана в две основни посоки: навън – към активно участие в 

инициативите на Съюза на учените – Варна и активно партньорство с останалите 

секции, и навътре – към подкрепа на научноизследователската дейност на 

преподавателите в ИУ-Варна и всички инициативи на отдел „НИДД”. 

Накрая проф. З. Младенова направи две предложения: 

 

Проф. д-р Зоя Младенова 

В качеството си на председател, предлагам за свой заместник доц. д-р Таня 

Дъбева.  

 

С явно гласуване (44 гласа “ДА”) предложението беше прието. 

 

За научен секретар на секцията предлагам гл. ас. д-р Людмил Найденов. 

 

С явно гласуване (44 гласа “ДА”) предложението беше прието. 
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Поради изчерпване на дневния ред учредителното събрание беше закрито. 

 

 

 

 

30.03.2012                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                              (проф. д-р З. Младенова) 

 

                                                                                                       НАУЧЕН СЕКРЕТАР: 

                                                                           (гл. ас. д-р Л. Найденов) 

 

  


