ОТЧЕТ
за дейността на Научноизследователски институт при ИУ – Варна
през академичната 2016/2017 година
Научноизследователският институт при ИУ – Варна (НИИ) започва своето
съществуване от началото на 2016 година. Отчетния период съвпада с първи стъпки
както на дейността на НИИ, така и на неговото продължаващо институционализиране.
Дейност на НИИ
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През отчетния период бяха осъществени следните дейности:
Директорът на Института разработи Концепция за развитието на НИИ, която
бе представена за публично обсъждане. Концепцията първо бе обсъдена и
одобрена на заседание на Научния съвет на НИИ на 17.11.2016 г. След това тя бе
представена от проф. З. Младенова пред Академичния съвет. На своето
заседание от 24.11.2016 г. Академичния съвет обсъди и прие предложената
Концепция, която има стратегическо значение за бъдещото развитие на НИИ.
На свое заседание през м. септември по инициатива на Директора на НИИ
Научният съвет на НИИ взе решение да се инициира проект по темата
„Набиране и обработка на информация за регионалната икономика (област
Варна)”. На конкурсен принцип бяха избрани двама млади преподаватели за
изпълнение на проекта. Ръководител на проекта /без възнаграждение/ - проф. З.
Младенова. Проектът стартира на 17.10.16 г. и бе със срок на изпълнение 2
месеца. Финансира се от бюджета на НИИ. Той приключи успешно. В резултат
бяха натрупани масиви от икономическа информация за област Варна и за
община Варна.
Проектът следва да се разглежда като първа стъпка към изграждането на
информационната база като част от научната инфраструктура на Института.
През м. октомври проф. З. Младенова, Директор на Института, се срещна и
разговаря със заместник областният управител г-н Кристиян Богоев. Набелязани
бяха области от взаимен интерес и бяха планирани бъдещи съвместни
мероприятия.
На 07.12.2016 г. Директорът на НИИ осъществи среща с г-жа В. Николова,
управител на Областен информационен център Варна. Проф. Младенова се
запозна с функциите на ОИЦ. В хода на разговора бе постигнато съгласие за
поддържане на контакти и организиране на съвместни инициативи между
Центъра и НИИ при ИУ - Варна.
На 16.09.2016 г. доц. Л. Найденов, зам. директор на НИИ, бе командирован в гр.
София и присъства на еднодневен информационен и обучителен семинар по
разработването на европейски проекти ("Кандидатстване и изпълнение на
Европейски проекти”).
През периода ноември-декември 2016 г. Зам. директорът на Института и
Сътрудникът към НИИ осъществиха важна дейност – попълването на данните на
ИУ-Варна в Регистъра на научната дейност на МОН като израз на тясното
сътрудничество между НИИ е Зам. Ректорът по НИДД и Отделът по НИДД.
В началото на 2017 г. (на заседание на Научния съвет на 20.02.2017 г.) за първи
път бяха приети подробни годишни отчети на НИИ и на Центровете за 2016 г.
Обсъдена и приета бе също Годишната научна програма на НИИ за 2017 г.,
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която играе ръководна роля при насочване дейността на Института през
текущата година. С това се създава практика, която са бъде следвана и през
следващите години.
8. 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 2017 г. Обсъждането се състоя на 28.03.2017 г. Срещатаразговор се проведе под мотото „Бюджетът на Община Варна 2017 г. – местната
власт в услуга на гражданите”. Докладът бе изнесен от г-н Станислав Иванов,
Председател на Постоянната комисия „Бюджет и финанси” 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.
9. На 06.04.2017 г. по покана на Областния управител на област Варна Директорът
на Института, проф. З. Младенова, представи Института пред областните
управители на Североизточен район за планиране. Събитието е резултат от
установени контакти между проф. Младенова и Областната управа на област
Варна. Презентацията на Директора на НИИ относно неговите стратегически
ориентири и задачи бе изслушана с голямо внимание. От страна на
присъстващите бе изразено желание за установяването на по-тесни контакти и
бъдещо сътрудничество.
10. През периода февруари-март 2017 г. в резултат на кореспонденция на НИИ с
Българската асоциация за регионални изследвания (БАРИ) бе договорено
присъединяване на НИИ при ИУ – Варна към Асоциацията. АС на ИУ – Варна
по предложение на Директора на НИИ взе решение за членство на университета
в организацията. От м. май 2017 г. ИУ – Варна (НИИ) е официален член на
БАРИ, което открива широки хоризонти за междуинституционално национално
и международно сътрудничество по проблеми на регионалното развитие.
11. Както и през предходната година, през 2017 г. НИИ организира и проведе
вътрешния конкурс за научни проекти по бюджетна субсидия, в частта на
фундаментални и приложни научни разработки. Сформирана бе Конкурсна
комисия с председател проф. Н. Костова. Комисията осъществи дейността си и в
съответствие с правилата на конкурса класира 5 проекта с общо финансиране
45 000 лв.. Резултатите от конкурса бяха докладвани и обсъдени от Научния
съвет на НИИ на заседание на НС на 15.05.2017 г. След това те бяха приети от
Академичния съвет.
12. 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 на ФНИ. В тази връзка първото съобщение
бе публикувано още на 10.05.2017 г., когато ФНИ официално обяви Годишната
си оперативна програма и че предстои обявяването на конкурсите за 2017 г.
След обявяването на конкурсите в края на м. май конкурсите на ФНИ бяха
широко разгласени от НИИ в ИУ – Варна. 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
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ръководители на Центрове към НИИ, в което Директорът на Института отправя
енергична покана за активно участие в конкурсите на ФНИ.
13. НИИ – съорганизатор на научни прояви:
13.1. 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 28 – 29.04.2017 г. в Румъния. Макар че НИИ не успя
да изпрати официален участник в конференцията, изпратено бе
официално поздравително писмо до институцията-домакин във
връзка с научната проява.
13.2. На 21.04.2017 г. в ИУ – Варна се проведе кръгла маса на тема
„Актуална проблематика на авторските права в европейското и
националното законодателство”, организирана от НИИ и катедра
„Правни науки”. Кръглата маса бе организирана на високо равнище,
с участието на г-н Е. Радев, член на Европейския парламент.
Основният доклад бе изнесен от г-жа Комодини Какия, докладчик
на Европейския парламент по предложението за директива относно
авторското право в единния цифров пазар и актуалните нормативни
актове, на ЕП свързани с авторските права. НИИ участва в
организацията и във финансирането на научната проява.
13.3. НИИ взе активно участие и в организацията и провеждането на
международната научна конференция, организирана от ИУ – Варна
на тема „Икономиката в променящия се свят: национални,
регионални и глобални измерения”, която се проведе на 12.05.2017
г.
14. Като една от важните инициативи, планирани за 2017 г. и записани в Годишната
научна програма на Института, е организирането от НИИ на национална
научна конференция на тема „Регионална икономика и устойчиво
развитие”. През пролетта на 2017 г. започна подготовката за научната проява.
От НС на НИИ бе избран Организационен комитет и Научен съвет на
конференцията.
Определена бе дата на конференцията – 17.11.2017 г.
Разработена бе покана за конференцията. Направен бе списък с евентуалните
участници – лица и институции, и бе отправена първа покана за участие в
конференцията. Правят се усилия и за организирането на пленарната сесия.
15. През м. април 2017 г. Академичният съвет на ИУ – Варна определи бюджет на
НИИ за 2017 г. в размер на 50 000 лв.
16. През отчетния период бе поставено началото на установяването на контакти
между НИИ и студентски научни центрове. Установени бяха трайни контакти
със Студентски иновационен център Urban Academy към катедра „ИУС”,
ръководен от проф. К. Калинков. По покана на центъра Директорът на НИИ се
включи на 06.04.2017 г. в дискусия на тема „Съхраняване на архитектурните и
културни ценности на града”. Проф. Младенова участва активно и във
студентският научен форум на тема „Малките неща, които биха променили
градската среда”, който се проведе на 11.05.2017 г. В него на състезателен
принцип бяха представени студентски разработки, насочени към подобряване на
градската среда на гр. Варна. Най-добрите участници бяха наградени. През
лятото на 2017 г. Студентският иновационен център спечели проект на Община
Варна за подобряване на градското пространство в един от кварталите на гр.
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Варна. В случая за НИИ е особено важна ориентацията на дейността на
Студентския иновационен център Urban Academy към проблеми на местното
развитие. Намеренията на НИИ са да привлича и интегрира подобни научни
студентски звена към собствената си структура.
Организационно развитие на НИИ
През отчетния период продължи институционалното изграждане на НИИ. За
целта бяха осъществени следните инициативи:
1. През есента на 2016 г. бе активиран сайта на НИИ. През следващите месеци той
продължи да се изгражда и да се захранва с полезна информация.
2. Изработена бе рекламно-информационна брошура на НИИ, която да го
представя пред евентуални партньори.
3. Бе проведен конкурс за лого на НИИ, който бе финализиран успешно през
декември 2016 г. НИИ вече притежава свое лого.
4. Бе осъществено привеждане в ред на документацията на НИИ и на Центровете
към него във връзка с изискванията за архивирането на документи - ноември
2016 г.
5. Бе открита нова рубрика „НИИ” на страницата на научната дейност на ИУ –
Варна.
6. Установи се практиката НИИ редовно да изплаща до катедрите информация за
научни прояви в страната и чужбина, за конкурси, научни програми и т.н.
7. На свое заседание на 15.05.2017 г. НС на НИИ възложи на доц. Ст. Киров да
разработи проект на Правила за дейността на Научния съвет на НИИ. Предстои
Правилата да се обсъдят от НС през есента на 2017 г. и след това да се внесат за
одобрение от АС на ИУ – Варна.
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 е оказал подкрепа на
научни инициативи, организирани от Центровете. Като примери могат да се посочат:
 Кръгла маса, организирана от Центъра за качество на стоките и потребителска
защита на 15.03.2017 г. по повод световния ден на потребителя. Темата на
кръглата маса бе „Безопасни потребителски продукти и услуги”.
 Кръгла маса с международно участие, организирана от Центъра за качество на
стоките и потребителска защита съвместно с Комисията за защита на
потребителите и Държавната агенция за метрологичен и технически надзор,
която се проведе на 01.06.2017 г. в ИУ – Варна на тема „Качество и безопасност
на потребителските стоки”.
Може да се заключи, че през академичната 2016/2017 г. дейността на НИИ се
развива възходящо. Направени са сериозни стъпки към утвърждаване на Института в
структурата на научноизследователската дейност на ИУ – Варна, както и към
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популяризиране на неговото присъствие в публичното пространство. НИИ и неговото
ръководство последователно следва и се ръководи от утвърдените научни приоритети
на ИУ – Варна и се стреми да ориентира съвкупната научна дейност на Университета
към тях. Инициативите на НИИ се ползват с пълната подкрепа на Академичното
ръководство.
Директор:
(проф. Зоя Младенова)
29.08.2017 г.

Проведени заседания на Научния съвет:
Септември 2016 г.
17.11.2016 г.
20.02.2017 г.
15.05.2017 г.
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