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ГОДИШЕН ОТЧЕТ
за дейността на НИИ при ИУ – Варна
през 2018 година
През отчетния период работата и развитието на НИИ се осъществява на основата
на приетата от Научния съвет Научна програма за дейността на Института през 2018 г.

Организация и структура на НИИ
В съответствие с вече наложилата се практика, в началото на 2018 г. бяха приети
годишните отчети на Центровете, годишния отчет на НИИ за 2017 г., както и Научна
програма на НИИ за 2018 г. С това се следва ред, който способства за повишаване на
прозрачността и отчетността в дейността на НИИ.
В организационно отношение правят впечатление няколко момента.
Изготви се нова актуализирана брошура (с превод на английски език) с
информация относно целите, приоритетите, състава и дейността на НИИ. Същата ще
бъде на разположение на заинтересованите страни в началото на календарната 2019 г.
През отчетния период структурата на НИИ остава непроменена. Не са
създавани нови центрове.
В средата на 2018 г. Институтът отчисли проф. Абдел Бадех Салем от Кайро,
Египет в качеството му на сътрудник на НИИ поради изтичането на едногодишния
договор и изпълнението на поетите от него ангажименти и на изследователя бе изплатен
хонорар.
Проведени заседания на НС:
20.02.2018 г.
24.04.2018 г.
09.11.2018 г.
През
академичната 2017/2018 година НИИ се включи в ред научни
конференции и други изяви, организирани от различни научни институции и звена:
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НИИ – съорганизатор на научни прояви:
 За втора поредна година НИИ бе официален съорганизатор на
конференция на тема „Information Society and Sustainable
Development”, организирана от партньора на НИИ Центъра за
фундаментални и приложни икономически изследвания към
Факултета по икономика на университет "Константин Бранкуши",
Таргу Жиу, Румъния, която се проведе на 27 – 28.04.2018 г. в
Румъния. Директорът на Института традиционно е част от Научния
комитет на конференцията, но през 2018 г. присъства лично и участва
в конференцията в качеството си на Председател на първата секция на
конференцията. В работата на научния форум с доклади се включиха 7
представители на ИУ-Варна.
 НИИ бе официален съорганизатор на Единадесетата международна
научна конференция „Цифрова икономика и блокчейн технологии“.
Форумът се проведе в град Варна в периода 29.06. 2018 – 01.07.2018 г.
 На 18.05.2018 г., в съответствие с регламента на вътрешния конкурс за
научни проекти, НИИ организира и проведе научна сесия, на която
бяха представени резултатите от приключилите през 2017 г. проекти за
научно-приложни изследвания.
 На 15.05.2018 г. се проведе кръгла маса „Качество на стоките и защита
на потребителите”. Тя беше организирана от Центъра за качество на
стоките и потребителска защита (ЦКСПЗ) към НИИ в ИУ – Варна под
егидата на Министерството на икономиката. Съорганизатори на
форума бяха Държавната агенция за метрологичен и технически
надзор (ДАМТН) и Комисията за защита на потребителите (КЗП). Това
е трета поредна съвместна инициатива на ЦКСПЗ, ДАМТН и КЗП. В
кръглата маса се включиха повече от 50 участници.
Като представител на НИИ, проф. З. Младенова се включи и в следните
научни инициативи:
-

-

В работата на кръгла маса на тема „Етика и знание“, организирана от Етичната
комисия съвместно със Студентски съвет при ИУ-Варна, която се проведе на
26.03.2018 г.;
В работата на дискусионен панел на тема „Устойчиво сътрудничество
университет - бизнес“, организиран от мрежата за сътрудничество UEBN при
ИУ-Варна. В рамките на форума Председателят на НИИ представи дейността на
Института пред представители на бизнеса, публичния сектор и
неправителствените организации.

НИИ търси, представя на вниманието на студенти и преподаватели и активно
популяризира възможности за участие в научни форуми и проекти. Така например, през
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март 2018 г. бяха разгласени условията за участие в четиринадесетия национален
конкурс „Млад икономист 2018“ на тема „Регионалните диспропорции в съвременна
България: икономически, социални и демографски предизвикателства“. През април 2018
г. до катедрите в ИУ-Варна беше изпратена информация относно възможността за
участие в организираната от Българска платформа за международно развитие в
сътрудничество с Институт за икономическа политика конференция на тема
„Европейската политика за развитие – предизвикателства и възможности“. НИИ
своевременно информира, активно търси възможности и апелира за участие в събитията
по повод българското председателство на Съвета на Европа през първата половина на
2018 г..

Конкурси за научни проекти
1 Както и през предходната година, през 2018 г. НИИ организира и проведе
вътрешния конкурс за научни проекти по бюджетна субсидия, в частта
на фундаментални и приложни научни разработки. С оглед използването на
вътрешния конкурс за научни проекти като средство за провеждането
на
активна научна политика, на своето заседание през декември 2017 г. НС
на НИИ взе важно решение: конкурсът за научни проекти да се провежда с
предварително обявен приоритет. За 2018 г. бе решено (и разгласено), че 3
от проектите ще се състезават за финансиране по темата „Регионална
икономика“. Това е начин да се насочи вниманието на академичната
общност на ИУ – Варна към един от водещите научни приоритети: регионалната
икономика. Във връзка с взетото решение Председателят на НИИ разработи
Указания за провеждането на конкурса по новия регламент. Същите бяха широко
разгласени и популяризирани. Сформирана
бе
Конкурсна комисия с
председател проф. Н. Костова. Комисията осъществи дейността си и в
съответствие с правилата на конкурса класира 9 проекта с общо
финансиране 67 000 лв. Резултатите от конкурса бяха докладвани и обсъдени
от Научния съвет на НИИ на заседание на НС на 24.04.2018 г. След това те бяха
приети от Академичния съвет. Одобрените от Конкурсната комисия към НИИ
проекти бяха утвърдени със заповед на Ректора на ИУ-Варна от 02.05.2018 г.
2. Конкурсите на ФНИ. НИИ вижда като една своя основна задача да съдейства на
академичния състав на ИУ – Варна за активно участие в националните
научни програми. В същото време следва да се отчита, че НИИ няма собствен
изследователски състав (ако бе така, тогава на този състав щеше да бъде
възложена пряко и императивно задачата да участва в конкурсите за
научни проекти на ФНИ). Поради това ръководството на НИИ сведе
дейността си до това широко да разгласи конкурсите. Следва да се отбележи, че
през 2018 г. обявяването на конкурсите от ФНИ се забави изключително дълго.
НИИ, от своя страна, своевременно уведоми научната общност (началото на юли
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2018 г.). Информацията бе публикувана няколкократно на страницата на ИУ
– Варна и на страницата на Института. Директорът на НИИ написа писма до:
членовете на НС и до всички ръководител катедри с уведомление за
конкурсите. Отделно писмо бе изпратено до всички ръководители на
Центрове към НИИ, в което Директорът на Института отправя енергична покана
за активно участие в конкурсите на ФНИ.
3. Конкурси по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.
3.1 През 2018 г. със съдействието на НИИ се организира кръгла маса в
рамките на дейност 3 – „Популяризиране на науката и научните изследвания
сред студенти, докторанти и постдокторанти“ на проект № BG05M2OP0012.009-0036-C02 „Инвестиции в обучението на студенти, докторанти,
постдокторанти и преподаватели – гарант за по-добро бъдеще“, финансиран
от Европейски социален фонд и националния бюджет.

Връзки с местната власт и Министерството на
образованието и науката
1. Като част от политиката на НИИ за ориентация на научноизследователската
дейност на ИУ – Варна към проблеми на регионалната икономика, по
инициатива на Института в ИУ – Варна бе организирано обсъждане на бюджета
на Община Варна за 2018 г. Обсъждането се състоя на 13.04.2018 г. Срещатаразговор се проведе под мотото „Бюджетът на Община Варна 2017 г. – местната
власт в услуга на гражданите” и имаше за цел скъсяване на дистанцията между
образованието, науката и практиката в лицето на местната власт. Докладът бе
изнесен от г-н Станислав Иванов, Председател на Постоянната комисия
„Финанси и бюджет” към Общинския съвет на Община Варна. Проявата
предизвика
значителен
интерес
сред преподавателите на ИУ. На
представянето присъстваха около 50 души. След изслушването на доклада на
докладчика бяха зададени множество въпроси. Заслужава да се отбележи и
фактът, че събитието беше отразено в местните медии, в т.ч. от Радио Варна.
2. НИИ участва в изготвянето на доклад на МОН, в сътрудничество със Световната
банка, Европейската комисия и ОИСР, на тема „Социално-икономическо
въздействие на университетите и научните институти“. В тази връзка и по
инициатива на Председателя на НИИ, ръководителите на два от центровете към
Института (доц. М. Кехайова и доц. Б. Василева) предоставиха на МОН
информация за своята дейност, акцентираща върху връзката Университет-НаукаБизнес. Докладът бе публикуван през октомври 2018 г. и бе изпратен на НИИ от
доц. Евг. Евгениев, експерт към МОН. Той съдържа ценен анализ и е на тема
„Социално-икономическо въздействие на университетите и научните институти
в България“.
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Членство в научни мрежи и сътрудничество с научни организации
От м. май 2017 г. ИУ – Варна (НИИ) е официален член на Българската асоциация
за регионални изследвания (БАРИ), което открива широки хоризонти за
междуинституционално национално и международно сътрудничество по проблеми на
регионалното развитие.
През отчетния период НИИ се включи в дейността на БАРИ. В началото на 2018
г., като представител на НИИ, доц. Т. Стойкова присъства на годишното отчетно
събрание на БАРИ. За резултатите доц. Т. Стойкова информира Научния съвет на НИИ
на заседанието на НС, проведено през април 2018 г. ИУ – Варна се включи чрез НИИ и
в организираната от БАРИ конференция на тема „Стратегията на ЕС за Дунавския
регион: възможности и предизвикателства“. Конференцията се проведе на 14.12.2018 г.
в УНСС, гр. София. На нея доклад на тема „Развитие на Дунавския регион в контекста
на новото райониране на България“изнесе проф. К. Калинков.
Редовно се плаща членския внос на ИУ – Варна в БАРИ.
През отчетния период НИИ стартира сътрудничество с Научноизследователския
институт при СА „Д. А. Ценов“, Свищов. В рамките на това сътрудничество и по
инициатива на НИИ 6 преподавателя от ИУ-Варна участваха като външни рецензенти
във вътрешния конкурс за научни проекти на СА „Д. А. Ценов“.

Отношения с Центровете
В съответствие с Правилника за устройството и дейността на НИИ,
научните и консултантски Центрове към него се ползват със значителна оперативна и
финансова самостоятелност. В същото време Ръководителите на Центровете
участват в Научния съвет на НИИ и са съпричастни към всички дейности и
инициативи на Института. Поддържат се и тесни лични контакти между Директора
на Института и Ръководителите на Центровете. През отчетния период НИИ оказа
подкрепа на научни инициативи, организирани от Центровете.

Дейност на сътрудника на Института
В периода 10.02 – 10.03. 2018 г. Димитрина Бакалова, Сътрудник НИИ и х. ас. Др Магдалена Парчева от катедра „Управление и администрация“ попълниха и
актуализираха информацията за ИУ-Варна в Регистъра на научната дейност, поддържан
от Националния център за информация и документация. Актуализираната за 2017 г.
информация на български и английски език включва: Основни данни, Ръководство,
Учени (само преподаватели с ОНС „доктор“), Проекти, Цели и др. Информацията
за РНД се подава към НИИ от отдел НИДД, Човешки ресурси, Управление на
проекти, Международно сътрудничество и др.
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Д. Бакалова осъществи по своя инициатива специализация по програма Еразъм +
в качеството си на част от административния персонал със задача усъвършенстване на
административните умения в областта на организацията на научноизследователската
работа. Специализацията бе осъществена в Университета на Латвия, към Факултета по
социални науки, и по-точно към Advances Social and Political Research Institute в периода
21-25.05.2018 г. Г-ца Бакалова занесе в Изследователския институт покана от проф. З.
Младенова, Директор на НИИ, за установяване на сътрудничество в научната област.
Покана бе приета и в резултат на това бе подписан договор между ИУ – Варна, НИИ
при ИУ – Варна и Advanced Social and Political Research Institute на Държавния
университет на Латвия в Рига (договорът бе подписан на 22.11.2018 г.) и регламентира
широко научно сътрудничество с чуждестранната образователна и научна институция.
Може да се заключи, че през отчетния период НИИ изпълнява успешно
Годишните си научни Програми и все по-активно присъства в научния живот на ИУВарна.

18.02.2019 г.

Директор:
(проф. Зоя Младенова)
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