ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
ЦЕНТЪР ЗА КАЧЕСТВО НА СТОКИТЕ И ПОТРЕБИТЕЛСКА
ЗАЩИТА

ОТЧЕТ
за дейността на Център за качество на стоките и потребителска
защита за 2016 година
Центърът за качество на стоките и потребителска защита е създаден с решение
на Научния съвет на НИИ, обсъдено и одобрено от АС на ИУ – Варна в края на месец
юни 2016 година. През отчетния период той стана съставна част от новосъздадения
Научноизследователски институт към ИУ – Варна. Изготвените Правила за работа на
Центъра за качество на стоките и потребителска защита (ЦКСПЗ) бяха съобразени с
утвърдените промени от АС от 24.03.2016 г. за функционирането на НИИ и центровете
към него. Правилата за работа на ЦКСПЗ бяха приети от АС на ИУ – Варна на
24.11.2016 г.
Краткият период на функциониране на ЦКСПЗ през календарната 2016 г. мина
под знака на учредяването му, но същевременно и започна да осъществява някои
предвидени дейности, свързани с целите на функционирането му.
1. Учредяване на ЦКСПЗ
Във връзка с учредяването бяха осъществени следните дейности:
-

Изготвяне на обосновка за създаването на ЦКСПЗ и представяне пред
Научния съвет на НИИ (приета м. юни 2016);

-

Изготвяне на Правила за работа на ЦКСПЗ (Приети на АС – края на
м.ноември 2016 г.);

-

Разработване на рекламен материал за дейността на Центъра за включване в
общата рекламна брошура на НИИ.

2. Дейност на ЦКСПЗ през 2016 година
2.1. Организиране и провеждане на 20 IGWT международен симпозиум
“Стокознанието в променящия се свят”.
Дейността на ЦКСПЗ беше насочена основно към подготовката и провеждането
на
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стокознание

и

технологии

“Стокознанието в променящия се свят”, на който бяхме домакини и организатори.
Предоставянето на тази чест е резултат от повече от 25 годишното участие на някои

преподаватели от катедра „Стокознание” в работата на тази организация, както и
признание за дейността им в областта на стоковедната наука. Форумът се състоя от 12
до 16 септември 2016 г. и премина на високо научно ниво. Присъстваха професори,
ръководители на организациите по стокознание и технологии в Полша, Южна Корея,
Италия, Румъния, Австрия, Украйна, Русия, Словакия, Азърбайджан и други страни.
На симпозиума бяха изнесени 160 доклада от видни учени от 12 страни в 8 направления
основно в областта на ролята и значението на стоковедната наука, качеството и
безопасността на стоките, опаковката, логистиката, съвременните технологии,
системите за управление, екологията.
2.2. В последния ден на международния симпозиум се проведе кръгла маса на
тема „Стоковедната наука – нови тенденции, перспективи и развитие“. Гости на
проведената дискусия бяха представители на академичната общност (проф. д-р Веселин
Хаджиев, доц. д-р Бистра Василева, доц. д-р Веселина Димитрова, академичния състав
на катедра „Стокознание”, ректори, декани на чуждестранни висши учебни заведения,
обучаващи специалисти в областта на стоковедната наука, както и участници в
международни форум от различни страни). В кръглата маса участваха и представители
на бизнеса (г-н Иван Табаков, Варненска търговска камара; г-жа Мариета Стефанов,
мениджър качество Захарни изделия, Варна); представител на организация за защита на
потребителите -

г-н Богомил Николов, председател на Асоциация активни

потребители, София.
Издаден е сборник с изнесените доклади, представен в реферирани бази данни.
Основните ползи от проведения форум са следните:
- Утвърди се международния престиж на ИУ – Варна, включително на НИИ към
ИУ – Варна, катедра „Стокознание” и ЦКСПЗ като научни

и образователни

институции с потенциал и възможности за развитие;
- Представиха се последните съвременни международни тенденции в областта
на качеството, безопасността и автентичността на продуктите, съвременните
технологии и иновации, опаковките, защита интересите на потребителите, което ще
даде възможност за развитие на научното търсене и познание в ИУ;
- Доказа се необходимостта от специалисти с висша квалификация в областта
на стоковедната наука и задълбочени знания относно качеството и безопасността на
стоките през целия им жизнен цикъл, тяхната стандартизация и сертификация и
възможността им за успешна реализация.
2.3. Участие в проект „Лятна младежка асамблея за здраве”

По покана на Асоциация „Да съхраним жената”, изпълнител на проекта „Лятна
младежка асамблея за здраве” в периода м. август – м. октомври 2016 г. в него участва
доц. д-р Теменуга Стойкова. Проектът е по програма „Младежки дейности” на община
Варна.
Проектните дейности включваха разнообразни спортни, здравно-превантивни и
екологични занимания, забавления, интерактивни игри, посещения и дискусии. Te бяха
насочени към опазването на младежкото здраве, към активизиране на потенциала на
младото поколение и ориентирането му към активен и здравословен начин на живот.
Посетени бяха еко ферма за млеко преработване в с. Генерал Киселово, Медената къща
в с.Прилеп, където участниците в проекта се запознаха с получаването на биопродукти,
начините за тяхното получаване, удостоверяване на качеството, възможностите за
провеждане на здравословен начин на живот, менторска подкрепа за професионално
ориентиране, както и за бъдещ собствен бизнес.
В рамките на проекта участието на доц. д-р Т.Стойкова беше с изнасянето на
беседа и провеждане на дискусии за здравословните храни, написването на материал за
био продуктите, тяхната сертификация и разпознаване, подготвяне на флаери и книжка
по проектните задачи. Резултатите от проекта
2.4. Практически научни и приложни изследвания с лабораторно оборудване
Изпълнението на тази дейност беше затруднено поради необходимостта от
цялостно преместване на лабораторното оборудване, апаратура, химикали и
съоръжения от първи във втори корпус, както и на новоизградената научна лаборатория
през летния и есенния период на 2016 г.
Независимо от обективните проблеми бяха проведени някои изследвания от
докторанти към катедрата на промени при съхранение на пресни зеленчуци, на ядивни
покрития за някои стоки, на водна активност на зеленчуци, бонбони и бисквити.
Заключение
Поставено е началото на дейността на ЦКСПЗ.
Започнала е успешна дейност на ЦКСПЗ по организиране и провеждане на научни
форуми, проекти в областта на здравословното хранене, научни изследвания за
удостоверяване на качеството и неговите промени при съхранение. Това е добра
предпоставка за разширяване на дейността на центъра през следващия период.
Ръководител ЦКСПЗ:…………
/ Доц. д-р Теменуга Стойкова /

