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ГОДИШЕН ОТЧЕТ
за дейността на НИИ при ИУ - Варна
през 2016 година
Решението за създаване на Научноизследователски институт при ИУ –
Варна бе взето на заседания на Академичния съвет през м. юни 2015 г.
Приета бе обосновка на идеята, наименование на Института и Правилник
за устройството, дейността и управлението на НИИ. Взето бе и решение да
се отправи предложение до Министерския съвет (чрез МОН) за
институционализиране на Института със статута на основно звено на
университета (по чл. 25, ал. 2 на ЗВО).
Положителният резултат се получи през есента. Публикувано бе
Постановление № 285 на МС на Р. България от 21 октомври 2015 г., с
което се учредява НИИ като основно звено в структурата на университета
за извършване на дългосрочна научноизследователска дейност в
приоритетни научни направления.
На своето заседание от м. декември 2015 г. АС избра ръководни
органи на НИИ: Директор, Зам. директор и Научен съвет.
Директорът и Зам. директорът бяха назначени със заповед на
Ректора от 15.01.2016 г., с което може да се счита, че бе поставено
началото на съществуването и на дейността на НИИ.
Календарната 2016 година мина под знака на учредяването на
Научноизследователския институт. Едновременно с това НИИ започна да
осъществява и дейност. Поради това настоящият отчет е разработен в три
основни части: 1/ институционализиране на Института; 2/ дейност и 3/
отношения с Центровете.
1. Институционализиране на НИИ
Във връзка с институционализирането бяха осъществени следните
основни стъпки:
1. Определяне на помещение за офис на Института (каб. 225В) и
неговото обзавеждане – март. 2016 г. Приема се за временно
решение.
2. Промяна в Правилниците на Научните центрове в съответствие с
Правилника на НИИ. Приети и одобрени от АС на заседание в края
на м. март 2016 г.
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3. АС одобри бюджет на НИИ в размер на 50 000 лв. – заседание на АС
в края на м. април 2016 г.
4. Докладна от Директора на НИИ до Ректора на НИИ за
разработването и активирането на сайт на НИИ – началото на м. май
2016 г.
5. Решение на Научния съвет на НИИ за създаване на нов
изследователски и консултантски център: Център за качество на
стоките и потребителска защита. Обсъдено и одобрено на заседание
на АС в края на м. юни 2016 г.
6. Разработване на Рекламна брошура на НИИ със съдействието на
сътрудник „Връзки с обществеността” – август-септември 2016 г.
7. Назначаване на Сътрудник на НИИ – 01.09.2016 г.
8. Назначаване на нов Зам. директор на НИИ – 01.09.2016 г.
9. Активиране на новия сайт на НИИ - есента на 2016 г..
10. Привеждане в ред на документацията на НИИ и на Центровете към
него във връзка с изискванията за архивирането на документи ноември 2016 г.
11.Обсъждане и приемане от АС на Концепция за развитието на НИИ
– ноември 2016 г.(24.11.2016). Първо концепцията бе обсъдена и
приета от Научния съвет на НИИ на заседание на 17.11.2016 г.
12. Провеждане на конкурс за лого на НИИ. Успешно приключил в
средата на м. декември 2016 г.
Независимо от това, че през изминалите месеци на 2016 г. протича
основно процесът на самото създаване на Института, той започна да
осъществява дейност. Тя е резултат както от работата на Научния съвет на
НИИ, така и на инициативи и действия на Директора на Института. През
2016 г. Научният съвет е провел четири заседания, на които е обсъждал
важни въпроси и е вземал решения. Това свидетелства, че НС се
утвърждава като един действащ /работещ/ колективен орган за
ръководство на НИИ.
2. Дейност на НИИ през 2016 година
1. На свое заседание от 15.02.2016 г. Научният съвет на НИИ по
предложение на Зам. Ректора по НИДД и Директора на НИИ обсъди
и прие нови научни приоритети /чл. 8, ал. 2 от Правилника на
НИИ/. Бяха формулирани 4 нови приоритета. Впоследствие те бяха
приети от АС без промяна и се превърнаха в научни приоритети не
само на НИИ, но и на целия университет.
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2. АС на ИУ-Варна взе решение конкурсът за научни проекти по
Наредба № 3 в частта за фундаментални и приложни научни
разработки да бъде прехвърлен към НИИ. С оглед на това решение
НИИ създаде организация и проведе конкурса по бюджетната
субсидия за 2016 г. Научният съвет избра Конкурсна комисия начело
с проф. Н. Костова. Комисията проведе конкурсната сесия съгласно
Правилата на конкурса. Успешно класирани бяха 7 проекта.
Резултатите от конкурса бяха докладвани от Председателя на
Комисията пред Научния съвет на Института на заседание, което се
проведе на 14.06.2016 г.
3. На 10 май 2016 г. по инициатива на доц. Б. Василева НИИ
организира Информационен ден за представяне на Рамкова
програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”.
Събитието се проведе в Аулата на Университета. То бе осъществено
с подкрепата на Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията. Лектор и водещ на дискусията бе Ели
Канева – национално контактно лице по „Хоризонт 2020”.
4. На 11 май 2016 г. НИИ организира в конферентната зала 446
публично представяне на книгата на проф. Г. Матеев „Съвременна
пазарна икономика” (2015).
5. 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. 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.
6. По инициатива на Директора на НИИ бяха проведени разговори и в
резултат на това подписани Договори за сътрудничество в
научната област с:
6.1. Института за икономически изследвания при БАН
6.2. Центъра за фундаментални и приложни икономически
изследвания към Факултета по икономика на университет
"Константин Бранкуши", Таргу Жиу, Румъния,
с което се постави началото на изграждането от страна на
НИИ на мрежа от изследователски контакти с национални и
чуждестранни научни центрове и институции.
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7. Като един от основните приоритети на научноизследователската
дейност на НИИ бе изведена регионалната икономика. Предвид на
това през годината бяха направени първи стъпки за установяване на
близки контакти с лица и институции от община и област Варна.
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.
8. 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”).
9. 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.
10.Утвърди се практиката на сайта на ИУ-Варна да се качва редовно
информация за дейността на НИИ.
През отчетния период Директорът на Института проф. З. Младенова
поддържаше редовни контакти с Академичното ръководство, и лично с
Ректора на ИУ – Варна проф. д-р Пл. Илиев. Успешното решаване на
много от съществуващите проблеми по институционализирането на
Института и във връзка с неговата дейност се дължи на неизменната
подкрепа и разбиране, проявявани към НИИ от страна на Академичното
ръководство на ИУ, за което ръководството на НИИ изказва искрена
благодарност.
3. Отношения с Центровете
През 2016 г. отношенията между НИИ и научните центрове към него
се изграждат на основата на нормативните текстове, заложени в
Правилника на НИИ. Предвид на това, че ръководството на НИИ бе
ангажирано през годината главно с въпроси по институционализирането на
Института, научните центрове продължиха да работят през 2016 г. до
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голяма степен както и преди, разчитайки главно на своята инициативност и
усилия.
Важен момент от изграждането на отношенията между Центровете и
НИИ бе извършената промяна в Правилата на Центровете. В тях вече
изрично се упоменава, че Центровете са част от НИИ.
През 2016 г. бе изграден един нов Център към НИИ - Центъра за
качество на стоките и потребителска защита.

Заключение
Представената по-горе информация дава основание да се направят
следните изводи:
Решени са редица основни проблеми по институционализирането на
НИИ.
Поставено е началото на дейността на Института.
Като първа година от създаването на НИИ, 2016 година може да се
оцени като успешна. Тя поставя добро начало за разгръщане и
разширяване на дейността на НИИ през следващия период.
Забележка: Неразделна част от този документ са Годишните отчети на
научните центрове, които са представени като Приложения към него.
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