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През последните 20 години се утвърди традицията управителният съвет (УС) на 
Съюза на химиците в България (СХБ) ежегодно да отчита своята дейност пред върховния 
ръководен орган на съюза – общото събрание (ОС). Това се прави не само за формално 
изпълнение на изискванията на устава, а за да се обсъдят публично резултатите от работата 
през предшестващата година, да се получи оценка за нея с предложения и препоръки, 
които да се имат в предвид за бъдещата дейност на съюза.

На 6 юли в зала № 3 в Дома на техниката в София се проведе общото събрание на 
Съюза на химиците в България. Присъстваха регистрирани делегати – индивидуални 
членове на СХБ, избрани от общите събрания на отделните организации, в които членуват 
от различни градове на страната, както и специално поканени почетни членове на съюза. 
Събранието беше открито с кратко приветствено слово към участниците от председателя 
на УС на СХБ проф. дн Венко Бешков. С едноминутно мълчание беше почетена паметта 
на починалите през отчетната година членове на съюза. Председателят на съюза проф. 
Венко Бешков предложи за председател и секретар на събранието съответно доц. д-р Иван 
Хавезов и доц. д-р Васил Нейчев, които бяха избрани чрез гласуване.

Доц. д-р Иван Хавезов предложи следния дневен ред, който беше приет след гласуване:

1. Отчет за дейността на УС през 2015 г.
2. Отчет на контролната комисия за 2015 г. и приемане на проектобюджет за 2016 г.
3. Избор на мандатна комисия.
4. Предложение за учредяване към СХБ на ежегодна награда за млади учени за техни 

постижения в областта на органичната химия на името на акад. Иван Юхновски.
5. Предложение за награждаване и избиране на почетни членове на СХБ.
6. Избор на нов Управителен съвет и Контролна комисия на СХБ.

По т. 1 от дневния ред думата беше дадена на проф. дн. Венко Бешков, който 
изнесе подробен доклад за по-важните научно-технически мероприятия и обществени 
културномасови дейности в областта на науката и образованието по химия за изтеклата 
година. Общият брой на събитията, проведени през 2015 година, е 25. Като най-
представителни и такива спечелили интереса и уважението на ръководството на 
Федерацията на научно-техническите съюзи могат да се посочат: Младежкия конкурс 
за наградата проф. Иван Шопов за изявен учен в областта на полимерите, Националния 
конкурс за наградата „АКВАХИМ“ на СХБ за най добра дипломна работа по химия, 
Националния конкурс на СХБ за изключителни постижения при откриването и развитието 
на млади таланти по химия, т.нар. Национален конкурс за учители под патронажа на 
фондация „Св. Св. Кирил и Методий“, празници на химията в училище и други. Към 
еднократно провежданите събития могат да се споменат представяне на предложения за 
патенти, сбирки-дискусии свързани с проблеми целящи усъвършенстването на сборното 
дружество на химиците към СХБ и неговите функции за регулиране на отношенията с 
други подобни съюзи в различни градове на страната, чествания посветени на 100 години 
от издаването на списание „Химия и индустрия“, дискусионни сбирки за получаване на 
биогаз от отпадъчни материали, тържествени чествания на специални дати свързани с 
имената на видни учени-химици, като руския химик-енциклопедист Дмитрий Менделеев 
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и българския химик и публицист проф. Асен Златаров, чествания на юбилеи и годишнини 
на членове на СХБ, връчване на награди на изобретатели за научни открития от млади 
учени и специалисти в областта на химичните производства и науката химия.

Продължава активната дейност на СХБ с различните институти от системата на 
Българската академия на науките, както и с различните университети в страната, в които 
химическото образование е част от техните програми. В последно време особено внимание 
се обръща на връзките и с училищата и програмата на МОН за обучение на учениците по 
специалността „Химия“. СХБ на няколко пъти се опита да вземе пряко отношение към 
подготовката на изработваните от МОН т.нар. програми за обучение по химия. Направиха 
се и няколко съвместни заседания със Съюза на физиците в България и беше отправено 
искане до просветния министър за усъвършенстване и задълбочаване на програмите 
целящи обучение в средните училища. 

В заключение беше споменато, че научно-техническата, общообразователната и 
педагогичeската дейности провеждани от СХБ са били и си остават основните направления 
в работата на съюза за изминалите и бъдещи години.

Присъстващите изслушаха с повишено внимание и интерес представения подробен 
доклад на проф. В. Бешков за дейността на УС през 2014–2015 година.

По т. 2 от дневния ред доц. д-р Иво Вълчев, прочете доклада на Контролната комися за 
2015 г. От доклада стана ясно, че по отношение на финансовата част съюзът е провел на 
практика една изключително стриктна финансова политика целяща преди всичко финансова 
стабилност. Следвана е препоръката от последното общо събрание за подобряване на 
съотношението „разходи“, включващи заплати и осигуровки, към общите „приходи“, 
както и да се увеличат приходите за научно-техническа дейност, получавани от ФНТС, 
като стремежът е да се получат максимален брой точки при оценяване на съвместни 
проекти, т.нар. базово съфинансиране. Анализът на комисията е, че в известни граници 
тази тенденция е спазена през годините 2014–2015. Съюзът се е справил с изпълнението на 
проектобюджета за 2015 г. От таблично представените данни ясно се вижда изпълнението. 
Тъй като постъпленията в бюджета не са гарантирани на 100% поради промени в начина 
на финансиране на Федерацията на НТС, бюджетът на СБХ може да се каже, че е повече 
„условен“. Частта „приходи“ се формира от наличните средства като начално салдо в 
банкова сметка на съюза, към която се прибавят и приходите, главно от ФНТС по договори 
за съвместна дейност и национални научни конкурси. Общата сума от приходите възлиза на 
стойност 17 114.58 лв. В частта „разходи“ са средства за провеждане на научно-техническа 
дейност, предимно пари за организиране на конкурси и присъждане на награди, както и 
средства за заплати и осигуровки, а също така и средства за членски внос към федерацията, 
средства за телефон, интернет, счетоводни услуги, командировки и др. Общата част на 
разходите възлиза на 7 825.67 лв. Положителната разлика е 9 289.86 лв. или съпоставено 
спрямо началното салдо се вижда, че за 2015 година има строг баланс между приходите 
и разходите, като началното салдо е увеличено с 265.28 лв.

Доц. д-р В.Нейчев прочете проектобюджета за 2016 г. Тенденцията при изработване 
на проектобюджета е да се продължи да се подържа финансова стабилност в рамките на 
ограничените постъпления в частта „приходи“. Имайки в предвид това, един максимално 
„възможен“ бюджет за частта „приходи“ би могъл да възлиза на 20 930 лв., т.е. почти 2 
пъти по-висок спрямо този за 2015 година, като крайният положителен баланс от 4 832 лв. 
е възможен само при получаване на максимален брой точки след приемане на проектите 
от комисията за оценяване при ФНТС.

Така прочетеният проектобюджет беше подложен на гласуване. Присъстващите 
гласуваха единодушно проектобюджета на СХБ за 2016 г.

По т. 3 беше предложена и избрана мандатна комисия в състав асистент Юлиана Райнова 
и магистър-химик Александра Камушева.

По т. 4. проф. дн Венко Бешков прочете писмо на акад. Иван Юхновски, с което се 
предлага учредяване на ежегодна награда за най-добър млад учен-химик в областта на 
органичната химия на името на академик Иван Юхновски. Беше подчертано, че въпросът 
е разглеждан от УС на СХБ и е взето решение да се предложи на ОС на СХБ за гласуване. 
Присъстващите бяха единодушни в гласуването си да подкрепят предложението на 
академик Иван Юхновски и УС на СХБ за учредяване на наградата.

По т. 5 от дневния ред доц. д-р Иван Хавезов прочете предложението на академик 
Димитър Клисурски за обяваване на доц. д-р Борислав Великов за почетен член на СХБ.
Проф. Венко Бешков направи изказване, с което подкрепи предложението като изтъкна 



помощта, която председателят на УС на АКВАХИМ доц. Б. Великов оказва за дейността 
на съюза чрез финансиране на конкурса за най-добра дипломна работа по химия, който 
се провежда ежегодно под патронажа на СХБ. Присъстващите гласуваха единодушно в 
полза на предложението.

По т. 6 доц. Иван Хавезов прочете списък с имената на номинирани лица за членове 
на УС на СХБ както следва: проф. Венко Николаев Бешков, проф. Адриана Любомирова 
Тафрова-Григорова, проф. Владимир Димчев Димитров, чл.-кор. проф. Димитър 
Любомиров Цалев, проф. Цвети Богданов Цветков, проф. Мартин Славчев Божинов, доц. 
Иво Владимиров Вълчев, доц. Иван Петров Хавезов, доц. Васил Захариев Нейчев, доц. 
Чавдар Цанев Бонев и магистър-химик Александра Стефанова Камушева.

С пълно мнозинство Общото събрание на СХБ избра предложените лица за членове 
на новия УС на СХБ. 

На своето първо заседание, проведено веднага след закриването на събранието, новият 
УС преизбра проф. дн Венко Николаев Бешков за председател на СХБ и доц. д-р Васил 
Захариев Нейчев за секретар на СХБ. Съставът на Контролната комисия остава непроменен 
и включва доц. д-р Димитър Кънев Цанев, доц. д-р Николета Калева Касабова и проф. дн 
Райчо Георгиев Райчев.

Председател:       Секретар:

/доц. д-р Иван Хавезов/    /доц. д-р Васил Нейчев/

8 юли 2016 г.
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