
ОТЧЕТ 
За дейността на Комисията по научните прояви и международната дейност на СУБ за 

периода 2006 – 2009 г.  
 

Комисията по научните прояви и международната дейност в състав: проф. Нина 
Дюлгерова (с-я история) – председател, доц. Агнеса Николова (с-я химия и фармация) – зам.-
председател и членове: ст.н.с. Атанас Атанасов (с-я икономически науки), ст.н.с. Венера 
Тасева (клон Кюстендил), проф. д-р Елисавета Наумова (с-я медицина), д-р Лидия Гълъбова 
(Клуб на младите учени), проф. Мими Николова (клон Пловдив), доц. Цонка Каснакова 
(Съюз на учените – Ст. Загора) е избрана през есента на 2005 г. за период от 4 години. 

Активната работа на Комисията в така изброения състав започва от м. април 2006 г.   
Основните задачи на този съюзен орган са обсъдени и заложени в Правилник за 

дейността на Комисията и включват: 
А. Подпомага усилията на съюзните звена за организиране и провеждане на научни прояви в 

България, като:  
- Разглежда постъпилите заявки и взема решения за финансова помощ от бюджета на СУБ, 

определен за тази цел; 
Б. Осъществява взаимоотношения с чуждестранни и международни организации, свързани с 

науката и висшето образование, като: 
- Разглежда и взема решения за подпомагане плащането на колективен членски внос в тези 

организации, на съюзни звена, чрез финансова помощ от бюджета на СУБ; 
- Прави предложения за участие на СУБ в сродни международни организации и за 
провеждане на изяви на международни организации в България. 

В. Разработва Правилник за своята дейност, в който включва критериите и реда за 
предоставяне на финансова помощ за провеждане на научни изяви и членски внос в 
международни организации. Предоставя необходимата информация на звената на СУБ за 
документите, сроковете, решенията си в писмен вид и чрез интернет страницата на СУБ. 

Г. Комисията събира и поддържа база от данни и информация за чуждестранни национални 
и международни организации, за чуждестранните членове на СУБ и за изтъкнати 
български учени, работещи в чужбина, свързани с науката и висшето образование, която 
предоставя на СУБ за включване в интернет страницата на СУБ. 

Кандидатстването за субсидия е регламентирано в Правилника и става чрез формуляр 
по образец. Правилникът, формулярът, съставът и адресът на комисията, както и списъци на 
получилите подкрепа са публикувани на интернет страницата на СУБ, в раздел Помощни 
органи - Комисия по научните прояви и международната дейност на СУБ. 

 
През периода 2006 – 2009 (до м. октомври), Комисията се е събирала редовно и е 

провела 15 заседания, в т.ч 8 присъствени и 7 електронни, като основна точка в дневния ред 
е била неизменно разглеждане на молбите за финансова помощ за научни прояви, 
организирани или в съорганизаторство на звена на СУБ, както и молби за изплащане 
на членски внос в международни организации. През този период Kомисията е 
разполагала с бюджет от 16000 лв. – по 4000 лв. годишно, от които 3000 – за научни прояви 
и около 1000 – за членски внос. Сумата за членския внос през 2008 и 2009 не беше 
фиксирана, а се предоставяше според нуждите на организацията съобразно получените 
искания за уреждане на вноските. 

В работата си, Комисията се е съобразявала със следните критерии, заложени в 
правилника: 
- СУБ или негова структура да е организатор или съорганизатор; 
- Утвърдили се традиционни научни форуми през последното десетилетие; 



- Прояви свързани с решаването на национални и обществени проблеми със 
съдействието на СУБ;  

- Прояви ползващи материалната база и услугите на стопанската дейност на СУБ (МДУ, 
Наука инвест, Печатна база на СУБ); 
както и с другите правила за кандидатстване.  
От общо разгледани 72 заявки за подпомагане на прояви и за членски внос, Комисията 

е одобрила 59 научни прояви и ежегодни членски вноски. 
Откази са получили 13 молби, в т.ч. такива с нередовни документи, непредставили 

отчет за предишно субсидиране, неотговарящи на критериите. Съгласно Правилника, 
Комисията не предоставя средства и не е разглеждала молби за индивидуални помощи, като 
напр. за участие на съюзни членове в конференции, конгреси и други научни форуми в 
чужбина, за творческа помощ.  

Точна информация за подпомогнатите научни прояви и размера на сумите по години са 
представени в Приложение 1.  

Общо усвоените средства са 12250 лв. за научни прояви (2006 г. – 3000 лв., 2007 г. – 
3000 лв., 2008 г. – 3100 лв., 2009 г. – 3150 лв.), и 1330 Евро (2006 – 250 Евро, 2007 – 355 
Евро, 2008 – 535 Евро и 2009 – 190 Евро), като съотношението на предоставените средства 
от 2006 до м. окт. 2009 г. е както следва: 

• клонове – 5900 лв. = 48,1% 
• секции – 6350 лв. = 51,9% 
• за членски внос – секции – 100% 
По предложение на Комисията, УС на СУБ даде съгласие част от остатъка от членски 

внос за 2009 г. да се прехвърли за научни прояви, като по този начин се регламентира 
превишаването на лимита за научни прояви.  

Комисията оценява високо активността на клон Кюстендил – най-голям брой 
подпомогнати научни изяви следван от клон Плевен. Подкрепя традиционните ежегодни 
форуми на клоновете Стара Загора - научна конференция с международно участие “Стара 
Загора”, Варна - Месец на науката – Варна, научните събития от програмата на клон Русе, 
както и форумите на секция „история” – ежегодна конференция с международно участие 
“Разнообразие на източниците и средствата в обучението по история”, на секция „биология” 
– ежегоден национален семинар по екология и на секция „философия” – „Философия и 
евроинтеграция”, които тя редовно е подпомагала. 

Умерена активност са проявявали и клоновете Враца, Добрич, Благоевград, Кърджали, 
Пловдив, В. Търново, Сливен, както и секциите „информатика”, „социология”, „химия и 
фармация”, „богословски науки”, „физиология и биохимия на растенията”, „геолого-
географски науки”, „филология”, „ветеринарна медицина и зоотехника”, „биомедицинско 
инженерство”. 

От сумите за членски внос в международни организации, най-голям дял са ползвали 
секция „физиология и биохимия на растенията” за членство в Европейска федерация на 
дружествата по биология на растенията, следвана от секция „микробиология” за членски 
внос в Европейската федерация на микробиологичните дружества и от СУБ за членство в 
Европейската асоциация на организаторите на научни събития. 

Всички заявители са били добросъвестни, макар някои да отчети да се предоставят 
след напомняне.  

 
Членовете на Комисията изказват следните констатации и препоръки за подобряване 

работата на комисията и по-ефективно използване на средствата в условията на криза.  
Комисията все повече среща трудности да удовлетвори многото заявки с ограничените 

средства, които се предоставят от бюджета на СУБ. В много случаи кандидатите изразяват 



по неприятен начин своето неудовлетворение от решенията на Комисията и от символичните 
суми които им се предоставят.  

В хода на обсъждането на получените заявки, членовете на Комисията установиха, че в 
някои от случаите проявите имат и сходна или съвместима тематика, както и че сходни теми 
се дискутират в различни градове. По този начин се разпиляват енергия, ефективност и 
средства за по-дребно мащабни прояви.  

Комисията освен това констатира, че тенденцията в европейски и световен мащаб е да 
се дава предимство на интердисциплинарни прояви, както и да се дава предимство на 
младежки дейности. 

На основание на горното, Комисията предлага в условията за финансиране на научни 
прояви да се включат: 

Задължителни условия:  
- СУБ или негова структура да е организатор или съорганизатор; 
- Проявата да е включена в Плана на СУБ за годината.  
Препоръчителни условия: 
- Утвърдили се традиционни научни форуми през последното десетилетие; 
-  Прояви имащи интердисциплинарен характер, обединяващи тематични 

направления или дисциплини на няколко секции/клона на СУБ;  
- Регионални прояви, обединяващи усилията на няколко клона/секции на СУБ;  
- Прояви с участие на млади учени (до 39 г.) се ползват с предимство; 
- Прояви свързани с решаването на национални и обществени проблеми със 

съдействието на СУБ;  
- Прояви ползващи материалната база и услугите на стопанската дейност на СУБ 

(МДУ, Наука инвест, Печатна база на СУБ).” 
Наложително е да се завиши бюджета за научни прояви за 2010 година и занапред, като 

с приоритет се ползват интердисциплинарни научните изяви, регионални прояви на няколко 
клона и участие на млади учени. 



Списък на проявите, удовлетворени с финансова помощ от 
Комисията за научни прояви и международно членство 

2006 – 2009 г. 
 

I. Научни прояви 
2006 г. 

– Юбилейна научна конференция 2006 “130 години от Априлското въстание”, клон Плевен 
- 200 лева; 

– Международна научна конференция “Науката в условията на глобализация през XXI век” 
посветена на 45 г. от основаването на клон Ст.Загора на СУБ - 400 лева; 

– Международен симпозиум “Екология – устойчиво развитие”, клон Враца - 250 лева; 

– Юбилейна научна конференция “Устойчиво земеделие – предизвикателство за 
съвременната аграрна наука”, клон Добрич - 350 лева; 

– „Открит ден на черешата” и „Открит ден на ябълката”,  клон Кюстендил - 400 лева; 

– Международна конференция “Знанието в съвременното общество”, с-я икономически 
науки - 400 лева; 

– Осма конференция с международно участие на тема “Разнообразие на източниците и 
средствата в обучението по история”, секция “История“ и Сдружение на 
преподавателите по история в България - 400 лева; 

- Месец на науката Варна,  клон Варна - 400 лева; 

- 7-ма научна конференция с межд. участие  посветена на 50 години Съюз на учените – 
Русе - 200 лв.; 

2007 г. 
- Национална научна конференция “Философия и евроинтеграция – битие и ценности”, 

секция „Философски науки” - 250 лв.; 

- Национален семинар „Еволюция и екология – 3”, секции „Теоретична и еволюционна 
биология”  и секция „Биология” - 300 лв.; 

- Балканска конференция „Науката, образованието и културата през 21 век”, клон 
Благоевград - 300 лв.; 

- Юбилейно честване на 70-годишнината от смъртта на проф. Н.Н.Глобуковски,  секция 
„Богословски науки” - 250 лв.; 

- Юбилейна конференция „60 години ИМИ-БАН”, секция „Информатика” - 150 лв.;  

- Ежегодни АРНАУДОВИ ЧЕТЕНИЯ, Съюз на учените – Русе - 200 лв.;  

- 9-та конференция с международно участие „Разнообразие на източниците и средствата в 
обучението по история”, секция „История” - 300 лв.;  

- 6-ти международен симпозиум Пауталия-Велбъжд-Кюстендил и прилежащите им 
територии през вековете,  клон Кюстендил - 200 лв.; 

- ”Дни на овощаря”, клон Кюстендил - 100 лв.;  

- Честване ”Двадесет години СУБ – клон Кюстендил” - 100 лв.;  

- Месец на науката Варна 2007 - 250 лв.; 



- Международна научна конференция “Предизвикателствата пред науката във връзка с 
членството на България в ЕС”, Съюз на учените - Стара Загора - 250 лв.; 

- Национална конференция „Българите във войните за национално освобождение и 
обединение 1876 – 1919 г.”, СУБ – клон Плевен - 150 лв.; 

- Първа национална сесия на секция Информатика на СУБ - 200 лв.; 

2008 г. 
- VI Международна конференция на химическите дружества, VI Национална конференция 

по химия и XVI Симпозиум „Полимери’ 2008”, секция „Химия и фармация” и Съюз на 
химиците в България - 500 лв.; 

- 10-та юбилейна конференция с международно участие “Разнообразие на източниците и 
средствата в обучението по история”, секция “История” на СУБ - 300 лв.; 

- Национална научна конференция “Философия и евроинтеграция – общество на знанието”, 
секция „Философски науки” - 100 лв.;  

- Международна конференция “Реакция на растенията при стрес от околната среда”, секция 
„Физиология и биохимия на растенията” - 300 лв.; 

- Семинар по екология 2008, секция „Биология” - 400 лв.; 

- Международна конференция ”Геоархеология и археоминералогия”, „Геолого-географска” 
секция - 350 лв.; 

- Юбилейни четения в чест на проф. Елена Савова и доц. Константин Попов, секция 
„Филологически науки”- 100 лв.;  

- Втора национална сесия на секция Информатика на СУБ - 150 лв.;  

- Научна конференция „Науката в условията на глобализация”, клон Кърджали - 250 лв.; 

- Международна научна конференция „Българската наука и Европейското изследователско 
пространство”,  клон Стара Загора на СУБ - 100 лв.; 

- Юбилейна научна конференция „20 години катедра Екология на ПУ „Паисий 
Хилендарски”, клон Пловдив на СУБ - 100 лв.; 

- Годишна конференция “Българското село – между романтичната представа и трезвата 
преценка», секция „Социологически науки” - 150 лв.; 

- Месец на науката Варна 2008,  клон Варна - 300 лв.  

2009 г. 
- Първа конференция на Балканска мрежа за репродуктивни биотехнологии при животните, 

секция „Ветеринарна медицина и животновъдни науки” - 300 лв.; 

- Национален „Семинар по екология  - 2009”, секция „Биология” - 300 лв.; 

- Национална научна конференция “Философия и и евроинтеграция – култура и 
духовност”, секция „Философски науки” - 150 лв.; 

- Национална конференция с международно участие „Технически системи и технологии 
(Механизми, механика на машините, машиностроителни и енергийни технологии) 
‘2009”, СУБ – клон Сливен - 200 лв.; 

- Национална научна конференция „Развитие и креативност”, съвместно от 3 секции на 
СУБ „Философски науки”, „История”, „Филологически науки” - 300 лв.;  



-  „80-години Институт по земеделие – Кюстендил” и Национална конференция 
„Благотворителността в България – традиции, исторически измерения и аспекти”, клон 
Кюстендил - 400 лв.; 

- IX национален конгрес по анатомия с международно участие, клон Плевен - 250 лв.; 

- 11 юбилейна конференция с международно участие “Разнообразие на източниците и 
средствата в обучението по история”, секция “История” - 300 лв.; 

- Национална научна конференция с международно участие – Русе 2009, СУБ – клон Русе - 
150 лв.; 

- Тринадесети Майски четения „Дни на науката 2009”, СУБ – клон В. Търново - 250 лв.; 

- Национална конференция с международно участие „Преоткриването на селото – между 
социалното и природното”, секция „Социологически науки” – 200 лв.; 

- Национална конференция с международно участие „Биомедицинско и биопроцесорно 
инженерство”, секция „Биомедицинско инженерство” - 100 лв.; 

- Международна научна конференция „Развитието на икономиката и обществото на 
основата на знанието”, Съюз на учените – Ст.Загора - 250 лв. 

II. Членски внос в международни организации 
2006 

- Секция “Физиология и биохимия на растенията” - 175 Евро на за членски внос за 2006 г. в 
FESBP - Европейска федерация на дружествата по биология на растенията; 

- Секция „Микробиология” - 75 Евро на за членски внос на секцията в FEMS (Европейска 
федерация на дружествата по микробиология) за 2006 г.  

2007 
- Секция “Физиология и биохимия на растенията” - 175 Евро за членски внос за 2007 г. в 

FESBP - Европейска федерация на дружествата по биология на растенията; 

- Секция „Микробиология” - 69 Евро за членски внос за 2007 г. във FEMS – Федерация на 
европейските микробиологични дружества; 

- Съюз на учените в България - 110 Евро за членски внос в Европейска асоциация на 
организаторите на научни събития (EUSCEA). 

2008 
-  Съюз на учените в България - 250 Евро за членски внос в Европейска асоциация на 

организаторите на научни събития (EUSCEA); 

- Секция „Физиология и биохимия на растенията” - 285 Евро за членски внос във 
Федерацията на европейските дружество по биология на растенията. 

2009 
- Съюз на учените в България  - 150 Евро за членски внос в Европейската асоциация на 

организаторите на научни събития (EUSCEA); 

- Секция „Микробиология” - 40 Евро за членски внос в Европейската федерация на 
микробиологичните дружества (FEMS) 


