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ПРОТОКОЛ 
 

от събрание на Софийски градски клон  

на Българското дружество по физиологични науки, проведено на 
21.10.2022 г. в гр. София, в залата на Института по невробиология 

 

Присъстващи: 19 души - членове на Дружеството 

Председателстващ събранието: гл. ас. д-р Милена Михайлова 

 

Гл. ас. д-р Милена Михайлова открива събранието: „Здравейте присъствени 
колеги, здравейте дистанционни колеги! Радвам се, че се събрахме, макар и в леко 
намален състав, членовете на Софийския градски клон (СГК) на Дружеството. 

На първо място искам да благодаря на директора на Института по 
невробиология доц. д-р Стамболиева, че в тази прекрасна новоремонтирана зала бяхме 
поканени да проведем това събрание. Радвам се да Ви видя и още повече ще се радвам, 
ако можем с пълни сили да успеем да възстановим дейността на Дружеството. 

Тъй като мандата на ръководството на Софийски градски клон изтече още през 
2019 г., но не сме правили отчет за нашата дейност, сега давам думата на председателя 
на СГК проф. д-р Елена Джамбазова да представи пред вас отчета за дейността на 
СГК.“ 

Проф. д-р Елена Джамбазова представи отчет за дейността на СКГ. (Приложен 
документ № 1 – отчет за дейността на СГК, за периода 2015 - 2019 г.) 

Проф. д-р Елена Джамбазова: „През отчетния период 2015 - 2019 г. бяха 
организирани четири научни срещи и направихме 10 сбирки на ръководството на СГК. 
Още на 16.10.2015 г., това са само пет дни след избирането ни, ние се събрахме. Много 
хубаво беше, че всички се познавахме от по-рано, сработихме се бързо, така, че 
работата ни вървеше добре. Имахме много идеи в началото, бяхме много 
ентусиазирани, за всяко едно нещо, което предлагахме и искахме да го изпълним с 
голямо желание. За съжаление не ни се получиха много нещата, но не всичко зависи 
само от нас! 

Знаете кой каква длъжност има. Касиер е гл. ас. д-р Борис Кадинов, секретар е 
гл. ас. д-р Полина Матеева, аз – председател и членове са - гл. ас д-р Милена 
Михайлова и гл. ас. д-р Рене Милева-Попова.  

На първото заседание приехме архива на Дружеството, който включваше два 
броя папки, бяха обсъдени следващи срещи и взети някои решения. 

Такива решения са например: провеждане на научни срещи на Българското 
дружество по физиологични науки, Софийски градски клон (БДФН-СГК); качване на 
книжките с абстракти на сайта на Дружеството; издаване на сертификати за всеки един 
от участниците; оптимизиране на събирането на членски внос; обсъждане след какъв 
срок членове на БДФН да бъдат изключвани от Дружеството за неплащане на членски 
внос по предложение на касиера на СГК; проучване на възможността за подновяване на 
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издаването на списанието “Acta PHYSIOLOGICA & PHARMACOLOGICA Bulgarica”, 
което тогава е било списание на бившия Институт по физиология, понастоящем 
Институт по невробиология. 

На научните срещи, проведени съответно на 19.02.2016 г., 25.11.2016 г., 
03.11.2017 г. и 23.11.2018 г. в заседателната зала на Института по невробиология, освен 
че бяха изнесени доклади от колеги учени и преподаватели, беше дадена възможност и 
на студенти и докторанти да докладват текущите си разработки. След всяка 
презентация имаше кратки дискусии по представените теми. На срещите са 
присъствали колеги от Института по невробиология на БАН, от Медицинския 
университет – София, от Биологическия факултет на Софийския университет, от 
Медицинския факултет на Софийския университет, от Националната спортна академия, 
както и от Югозападния университет в Благоевград. Общо за тези научни срещи бяха 
изнесени 27 доклада, като подадените за участие резюмета бяха оформени в книжки и 
качени на сайта на Дружеството, така, че да бъдат достъпни онлайн. Бяха издадени 
сертификати на всеки един от участниците в тези научни срещи. 

През този отчетен период приехме и нови членове, общо 7. Към онова време - ас. 
Мария Лазарова, Анелия Зашева и Стела Захаринова, (които бяха студентки в 
Медицински университет - София, сега вече са лекари), гл. ас. Борислав Асенов от 
Медицинския университет, гл. ас. Наташа Иванова, Цвета Стоянова и още една 
студентка по медицина от Медицинския университет - Веселина Михайлова. От тези 
все млади хора, един впоследствие напусна Дружеството по собствено желание, за 
съжаление - Анелия Зашева. 

Поради приключване на официалният ни 4-годишен мандат и последващата 
обстановка нашата активна дейност приключи. Въпреки всичко, ние направихме още 
няколко срещи тази година, защото беше обявено, че ще има Конгрес и решихме, че 
трябва да направим отчет за този Конгрес, да видим какви въпроси, евентуално, може 
да има свързани с работата на Дружеството, как ще се предаде мандата и т.н.“ 

Гл. ас. д-р Милена Михайлова: „Благодаря на проф. д-р Джамбазова за отчета! 
Давам думата на гл. ас д-р Борис Кадинов за неговия финансов отчет (Приложен 
документ № 2 –  финансов отчет за дейността на СГК, за периода 2015 - 2019 г.).“ 

Гл. ас д-р Борис Кадинов: „Аз бях определен на Конгреса в гр. Пловдив през 
2015 г. за касиер на Софийския градски клон на БДФН. Още до края на месец октомври 
приех касата на Дружеството и още до края на 2015 г. пристъпих към събиране на 
членски внос - за 2015 г. и годините назад, за които не беше събиран. Сега ще Ви 
изчета по години, какъв членски внос е събран в СГК на БДФН. 

За 2015 г. е събран членски внос в размер на 1106,40 лв.; За 2016 г. събраният 
членски внос е в размер на 1186,50 лв.; За 2017 г. е събран членски внос в размер на 
1344 лв. и за 2018 г. е събран членски внос в размер на 1428 лв. В предишните години - 
2015 г. и 2016 г. има стотинки, защото там се получаваше, че членския внос на всеки 
един от членовете беше с някакви стотинки.  

Това, което ми беше предадено устно от предишният касиер на Дружеството 
беше, че членския внос, който дължи всеки един от членовете е в размер на 5% от 
минималната работна заплата (МРЗ). След като се събираше членски внос, разбира се, 
не всичкия остава за СГК. 60% от събраната сума се превеждаше за националното 
БДФН, а 40% остават в СГК. Като за 2015 г., тази сума, която е предадена на 
националното БДФН е в размер на 663,84 лв.; за 2016 г. е в размер на 711,90 лв.; за 2017 
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г. са предадени 800,40 лв. и за 2018 г. - 856,80 лв. До края на 2018 г., когато сме 
събирали членски внос за СГК, всички суми, които се дължат на националното 
Дружество са предадени, до стотинка. И за СГК остават: за 2015 г.  - 442,56 лв.; за 2016 
г. - 474,60 лв.; за 2017 г. – 533,60 лв. и за 2018 г. - 571,20 лв. Или общо, за четирите 
години, когато съм събирал аз членски внос, в касата на СГК са постъпили 2021,96 лв.  

Както каза проф. Джамбазова, имали сме дейност на СГК и като ръководство 
сме приемали, че някои суми могат да бъдат поети от касата на СГК. От всички суми, 
които сме събирали и изобщо, от парите, които са налични в касата на СГК, това са: за 
2016 г. – за сертификати – 21 лв., за ксерокс - 22,20 лв. и още 2,50 лв. Общо: около 
45,70 лв. За 2017 г., за сертификати сме дали 5,80 лв., за нова квитанционна книга са 
платени 4,90 лв. (защото тази, която ми беше предадена свърши, а когато събирам 
членски внос издавам на всеки един квитанция за събрания членски внос) и отново за 
сертификати - 7,80 лв. През 2018 г. сме платили за сертификати 12 лв. и през 2021 г. за 
венец, за проф. Василев, когато почина, сме платили 50 лв. 

Или общо разходите, които са направени за четирите години, когато съм 
събирал членски внос - са в размер на 126,20 лв. 

Общо приходът, като се извади разхода, в касата на СГК е 1895.76 лв. Това са 
сумите, които са събирани и разходвани от СГК.“ 

Гл. ас. д-р Милена Михайлова благодари на гл. ас д-р Борис Кадинов за 
финансовия отчет и даде думата за въпроси по двата отчета. 

Доц. д-р Катерина Стамболиева: „А когато пое касата на СГК какви пари 
имаше в наличност в касата на СГК, за да знаем в момента с какви пари по принцип се 
работи и разполага СГК. Какво си получил и какво си предал?“ 

Гл. ас д-р Борис Кадинов: „С около 6000 лв. разполага СГК на БДФН. А в 
националното дружество си има отделен касиер. От касата на националното Дружество 
се плащат, доколкото знам, членския внос за международните организации FEPS и 
IUPS. Със сигурност знам, че всяка година са превеждани.“ 

Доц. д-р Петя Купенова: „А за годините след 2019 г. отчислявани ли са, от 
Дружеството, пари към националното?“ 

Гл. ас д-р Борис Кадинов: „Разбира се, че не са отчислявани, защото не са 
събирани. От 2019 г., 2020 г., 2021 г. и до момента - за 2022 г. не е събиран членски 
внос и след малко ще обясним защо. Пари в БДФН има.“ 

Проф. д-р Яна Чекаларова: „Чудесно! Тези пари си мисля, че биха могли да 
отидат за адвокатски услуги. Трябва вече на национално ниво да проучите, защото нали 
знаете, че трябва да се пререгистрира Дружеството по новия закон, тоест от съда да 
отиде към Националната агенция по приходите (НАП). Иначе ще го закрият. Просто 
тази работа трябва да я свърши един адвокат и това трябва да се организира.“ 

Гл. ас. д-р Милена Михайлова: „Ние можем като СГК да излъчим 
предложение.“ 

Гл. ас д-р Борис Кадинов: „След малко ще споменем относно регистрация, 
пререгистрация и т.н.“ 
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Гл. ас. д-р Милена Михайлова: „Като минем на точка проблеми от дневния ред 
няма да пропуснем този въпрос. Сега, по самия отчет, ако имате въпроси?“ 

Доц. д-р Валентина Григорова: „Може да се каже, че Дружеството е 
функционирало до 2019 г. и вече след това, не се знае тоя вакуум, в който е изпаднало,  
пише ли нещо за подобен казус в Устава?“ 

Гл. ас д-р Борис Кадинов: „Не.“ 

Доц. д-р Петя Купенова: „А другите клонове плащали ли са членски внос, 
извън СГК, примерно от гр. Варна, от гр. Пловдив, в този период 2019-2020 г.?“ 

Доц. д-р Валентина Григорова: „Това е СГК.“ 

Гл. ас д-р Борис Кадинов: „Трябва да се обърнете към касиера на националното 
Дружество, който е проф. д-р Ташев. В момента ние сме се събрали като ръководство 
на СГК, да се отчетем пред членовете на СГК, а вече за националния, там нещата стоят 
съвсем различно. Там има отделен касиер, който вече може да каже, дали другите 
клонове са плащали или не. Аз само получих, за тази година, запитване от други 
клонове, каква е сумата по вноската, за да могат те да се ориентират какво да плащат. 
Но дали са плащали не мога да Ви кажа.“ 

Проф. д-р Невена Пенчева: „Предлагам да приемем отчета.“ 

Доц. д-р Елка Попова: „Да.“ 

Доц. д-р Нина Белова: “Да го приемем.“ 

Доц. д-р Петя Купенова: „Да.“ 

Доц. д-р Валентина Григорова: „За приемането - все пак смятам, че преди да го 
гласуваме, гл. ас д-р Борис Кадинов да даде обясненията, за които спомена.“ 

Гл. ас д-р Борис Кадинов: „Съгласен съм.“ 

Гл. ас. д-р Милена Михайлова: „Тогава процедурен въпрос. Точка 2 от 
дневния ред - „Актуализиране на списъчния членски състав“, дали да мине след точка 3 
“Проблеми“?“ 

Доц. д-р Валентина Григорова: „По-добре, да.“ 

Гл. ас. д-р Милена Михайлова: „Естествено се получи така, че минаваме на 
точка 3 „Проблеми“, които съществуват пред Дружеството. На всички стана ясно, че 
СГК на Дружеството е имал дейност и е събирал членски внос до 2019 г. Обяснението е 
абсолютно просто. Четири годишен мандат, след което трябва да има Конгрес. 
Очаквахме 2019 г. Конгрес, който не се състоя. Този прецедент аз не знам дали се е 
случвал.“ 

Доц. д-р Надежда Бочева: „Никога.“ 

Доц. д-р Валентина Григорова: „Никога.“ 

Проф. д-р Яна Чекаларова: „Никога“ 
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Гл. ас. д-р Милена Михайлова: „Оттук насетне, на наша сбирка, ние 
ръководството на СГК се чудехме какво се случва. Изобщо легитимни ли сме, има ли 
Дружество?! Отделно членове, дори някои от Вас, са ни питали, защо повишаваме 
членския внос с повишаващата се МРЗ и за какво се дава той. Обикновено от тази 
събрана сума се подкрепя участието на млади учени в следващия Конгрес (също и в 
научни събития, дали в страната, дали международни), който като го няма, какво 
подкрепяме? Затова поискахме Устава на БДФН.  

Моето първо предложение е всички документи на Дружеството да бъдат 
публично достъпни. Защото аз лично не мога повече да работя „на тъмно“ без да знам, 
нито в какво участвам, нито какви са моите задължения, функции и права. Нямаше 
Устав. Защо не го получихме Устава аз не зная. Лично аз съм питала проф. д-р 
Витанова, дали не са останали в нея документите. Нямам писмена кореспонденция. В 
нейния кабинет, на проф. Витанова, (Бог да я прости!) съм ходила и съм я питала. Тя 
каза, че е предала всички документи, и че няма нищо в нея. Гл. ас. д-р Полина Матеева, 
устно е питала новия председател на БДФН - проф. д-р Калфин.“ 

Гл. ас. д-р Полина Матеева: „Да, лично аз, два пъти, устно съм поискала 
Устава от проф. Калфин.“ 

Гл. ас. д-р Милена Михайлова: „Устав ние не получихме.“ 

Гл. ас д-р Борис Кадинов: „И така до тази година.“ 

Гл. ас. д-р Милена Михайлова: „Аз съм си направила бележки. Поради липса 
на официален документ, в който да проверим тези въпроси, изобщо не събирахме 
членски внос от 2019 г. до 2022 г. Има ли Дружество, няма ли?! Аз не съм видяла 
Устава, за да знам, че членския внос е 5% от МРЗ. Така ли е наистина?! И ще се окаже, 
че не е точно така. След това стана пандемията и всичко останало мина на заден план. 
И стигаме в настоящия момент.“ 

Доц. д-р Петя Купенова: „Може ли да прекъсна за момент?! Някой прави ли 
протокол в момента, някой пише ли?“ 

Гл. ас д-р Борис Кадинов: „Да, разбира се! И се записва, и се протоколира в 
момента.“ 

Гл. ас. д-р Милена Михайлова: „Ясно е, че сега, ако има някакво общо 
събитие, което в началото, между впрочем, беше обявено като Конгрес на Българското 
дружество по физиологични науки, ние трябва да се отчетем финансово поне, това и 
без Устав знаем. Знаем, и че има Контролно-ревизионна комисия, по думи, предадени 
от колеги. Оотново поискахме Устава и този път получихме копие от Устав, абсолютно 
веднага, след писмено наше искане (Приложен документ № 3 – Устав, предоставен 
от проф. д-р Рени Калфин, председател на БДФН.)“ 

Гл. ас. д-р Полина Матеева: „С официално писмо. (Приложен документ № 4 – 
писмо до проф. д-р Рени Калфин, председател на БДФН.)“ 

Гл. ас. д-р Милена Михайлова: „На някои въпроси получихме отговори, обаче 
се откриха много други въпроси. Например, ние сме събирали за членски внос 5% от 
МРЗ, а се оказва, че в Устава пише 4%.“ 
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Гл. ас д-р Борис Кадинов: „В този екземпляр от Устава, подчертавам, който 
получихме.“ 

Гл. ас. д-р Милена Михайлова: „В този екземпляр от Устава, който получихме, 
отдолу е написано на ръка: „Към изчисления съобразно Устава членски внос се добавят 
5 лв. за FEPS и IUPS, съгласно решение на X-ия Конгрес 2011 г. в гр. Варна.““ 

Давам вече думата на гл. ас д-р Борис Кадинов по финансовите въпроси.“ 

Гл. ас д-р Борис Кадинов: „Устно ми беше предадено, без да има някакви 
писмени документи за това, че трябва да събирам 5% от МРЗ. И тези вноски, този 
членски внос, който съм събирал от всеки един от Вас, е именно тези 5% от МРЗ. Както 
каза и гл. ас. д-р Михайлова, след многократни запитвания на членове на Дружеството, 
защо се повишава членския внос и къде отиват тези пари от членския внос, ние 
поискахме отново Устава, където знаем, че е записано какъв е членския внос. След като 
не получихме този Устав, а вече годината е, отбелязвам – 2019 г., се събрахме на едно 
събрание ръководството на СГК (Приложен документ № 5 – Протокол № 9 от 
събрание на ръководството на СГК проведено на 19.04.2019 г.), когато решихме, че 
няма да вдигаме членския внос и държим да получим Устава, който да е документна 
подкрепа, че това е сумата, която трябва да събираме от всеки. След като спряхме да 
събираме членски внос и годината вече е 2019 г. си направихме една справка с 
текущото положение на Дружеството, което би трябвало вече да е регистрирано, както 
каза и проф. д-р Чекаларова, в Националната агенция по приходите. Трябваше да бъде 
регистрирано в НАП до края на 2018 г. Поради процедурни забавяния и т.н. до 2018 г., 
множество такива организации не можаха да бъдат регистрирани в НАП и е взето 
решение да се удължи срока на регистрация до края на 2019 г., като е създадена единна 
система и всички тези дружества трябва да се регистрират вече в Агенцията по 
вписванията, където те да придобият свой номер, банкова сметка и прочие, които вече 
да ги легитимират в Държавата, защото иначе те не са легитимни.“ 

Доц. д-р Петя Купенова: „Това значи ли че стават юридически лица след такава 
регистрация?“ 

Гл. ас д-р Борис Кадинов: „Благодаря за напомнянето доц. д-р Петя Купенова! 
Да, след 2019 г. тези дружества трябва да се регистрират като юридически лица с 
нестопанска цел по закона за юридическите лица с нестопанска цел. Тогава за какъв 
членски внос изобщо говорим, след 2019 г.?“ 

Доц. д-р Валентина Григорова: „И за какви Конгреси?!“ 

Гл. ас. д-р Милена Михайлова: „А може ли само един въпрос към доц. д-р 
Белова. Доц. Белова дали ме чувате?“ 

Доц. д-р Нина Белова: „Да, да чувам.“ 

Гл. ас. д-р Милена Михайлова: “Може ли по някакъв начин да ни помогне 
членството в IUPS?“ 

Доц. д-р Валентина Григорова: „Ние и там членуваме един вид нелегитимно. 
Плащаме членски внос като какво?“ 
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Доц. д-р Нина Белова: „Не, то не може да помогне и ако ние не сме легитимен 
член, не можем да бъдем и легитимен член на международните организации.“ 

Гл. ас д-р Борис Кадинов: „Благодаря Ви доц. д-р Белова!“ 

Гл. ас. д-р Милена Михайлова: „Отново се връщаме на Устава и четем, според 
предоставеното ни копие на Устав, най-важно за това Дружество е Конгреса.“ 

Доц. д-р Петя Купенова: „Абсолютно.“ 

Проф. д-р Яна Чеакаларова: „Точно така.“ 

Гл. ас. д-р Милена Михайлова: „Висш ръководен орган на Българското 
дружество по физиологични науки е Конгресът. Той се свиква един път на 4 години, а 
при нужда и извънредно по предложение на ½ от членския състав или 2/3 от състава на 
Изпълнителния съвет на Дружеството. На Конгрес се избира Контролно-ревизионна 
комисия. Избира се между впрочем и председател на Организационния комитет за 
следващия Конгрес. Ние се интересуваме какво дължим ние, като отчет и като някаква 
дейност, която трябва да направим пред подготовка за Конгреса. По тази причина 
решихме, че сега след като вече имаме Устав, ни трябва Протокола от Конгреса в гр. 
Пловдив. Гл. ас. д-р Полина Матеева поиска от Изпълнителния съвет, с официално 
писмо от ръководството на СГК, Протокол от Конгреса в гр. Пловдив, 2015 г. Протокол 
до този момент не сме получили.“ 

Гл. ас. д-р Полина Матеева: „Да, преди две седмици е изпратено писмото. 
Отговор до този момент няма. (Приложен документ № 6 – писмо до Изпълнителния 
съвет на БДФН.)“ 

Гл. ас. д-р Милена Михайлова: „Доц. д-р Бочева ми припомни, мисля, че 
протокола е бил воден от доц. д-р Купенова.“ 

Доц. д-р Надежда Бочева: „Тя беше секретар на Дружеството.“ 

Гл. ас. д-р Милена Михайлова: „И лично я помолихме да ни даде, ако намери, 
копие от протокола. Тя ни го предостави, като го подписа за нас. Тоест имаме копие, 
което е подписано от доц. д-р Петя Купенова. Много благодаря! (Приложен документ 
№ 7 – копие на протокол от XI Конгрес на БДФН, проведен на 11.10.2015 г. в гр. 
Пловдив.)“ 

Доц. д-р Петя Купенова: „Добре, че не съм го изтрила.“ 

Гл. ас. д-р Милена Михайлова: „Гласувано е, според протокола, членове на 
Контролно-ревизионната комисия, пред която дължим отчет да са: доц. д-р Петя 
Маркова, доц. д-р Даниела Пехливанова и доц. д-р Катя Стамболиева.“ 

Доц. д-р Катерина Стамболиева: „Съжалявам много, но аз не съм била на този 
Конгрес и по никакъв начин не би трябвало да бъде гласувано. Бях в предишната 
Ревизионна комисия, председател на Ревизионната комисия, заедно с проф. д-р Елена 
Джамбазова. Това е смешно, обаче е и тъжно, защото тогава, понеже аз не можех да 
дойда и затова проф. д-р Елена Джамбазова прочете протокола на Ревизионната 
комисия. И в отсъствие на човек, да се избира човек за Ревизионна комисия, при 
условие, че той не присъства там, това също е една абсолютна недопустимост и грешка 
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на самия Конгрес, на който е правено това. Това не е редно. Аз така, тук в Института, за 
много неща съм избирана и съм научавала впоследствие, но това мисля, че е една много 
сериозна грешка, която се допуска на Конгресите. Аз до ден днешен не съм 
информирана за това, което е решено.“ 

Гл. ас д-р Борис Кадинов: „И ние го разбрахме това, преди около 10 дни.“ 

Доц. д-р Петя Купенова: „Предложението е било да се преизбере Ревизионната 
комисия и е гласувано с единодушие.“ 

Доц. д-р Даниела Пехливанова: „Бих искала да се опитам да спестя малко 
време на всички присъстващи. Този казус явно е дълъг, тъжен и дразнещ за всички. 
При всички случаи ще се наложи да се прави ново Дружество, с нов Учредителен съвет, 
с нов Управителен съвет, с нов Управител, Управители на клонове, секретар и касиер. 
Не може ли да съкратим тази процедура, като приемем да не ровим сега, да търсим, 
кой, какво и защо, да приемем, че това, което предстои да се случи в Стара Загора не 
може да бъде Конгрес на нещо, което не съществува, но може да бъде място, където да 
се сформира работна група с отговорности да учреди новото Дружество. Там има доста 
писмена работа и организационна, както се разбра и на юристи. Дружеството има пари, 
може да поеме юридическите разходи и като се регистрира новото Дружество, тогава, 
пред новите органи – новоизбрани, съответно, старото Дружество, по взаимно съгласие, 
да се отчете на новото и толкова. Не може ли така да прескочим? Очевидно има дупка, 
която няма как да бъде запълнена.“ 

Гл. ас. д-р Милена Михайлова: „Благодаря на доц. д-р Пехливанова!“ 

Гл. ас д-р Борис Кадинов: „Може и да може, въпросът е какво ще се отчита 
пред старото?“ 

Доц. д-р Даниела Пехливанова: „Бившето Дружество. Новото ще наследи 
името, ще наследи историята на предишното Дружество, позитивите, съответно 
негативите. Да се отчете бившето Дружество пред настоящето. Конгресът каквото 
приеме, това става.“ 

Гл. ас д-р Борис Кадинов: „Така е по Устав.“ 

Доц. д-р Даниела Пехливанова: „Може да приеме Конгресът, новото 
Дружество да приеме отчета на старото.“ 

Доц. д-р Надежда Бочева: „Въпросът е, че ние нямаме Конгрес.“ 

Доц. д-р Валентина Григорова: „В подкрепа точно на това, което казва 
Даниела, аз искам да кажа, че така да се каже, нашето тук събиране е нелегитимно, ние 
вече не сме Дружество. Не може да бъде Конгрес това в Стара Загора. То си е един 
симпозиум, конференция или каквото щете - по физиологични науки. Така че, там, 
наистина може да бъде взето такова решение - за такава работна група, за сформиране, 
която вече може да придвижи всички документи и т.н. И тогава, когато наистина се 
сформира официално такова Дружество по физиологични науки, това, което е било до 
2019 г. и не се е отчело никъде, би могло пред легитимното Дружество да се отчете 
Софийски градски клон. Просто не виждам сега, като какви тук, ние сме се събрали и 
трябва да приемем този отчет.“ 
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Гл. ас д-р Борис Кадинов: „Събрахме Ви като членове на Дружеството, което 
обаче се оказва, че е нелегитимно и не съществува реално.“ 

Гл. ас. д-р Милена Михайлова: „Моята идея за най-голямата идеална цел на 
днешното ни събиране е от всички нас, като членове на Софийския градски клон, да 
излязат предложения за възстановяване на работата на Дружеството. Това е най-
ценното. И ето, те вече постъпват.“ 

Доц. д-р Валентина Григорова: „Аз затова прекъснах приемането на отчета, 
защото какво и кой ще го приеме тоя отчет? Ние сме се събрали точно с тая цел.“ 

Гл. ас. д-р Милена Михайлова: „Да, установихме проблема, ние нямахме 
повече точки по проблема, той е ясен. За Вашите предложения, дори да не сме 
легитимни, бихме могли да ги гласуваме, като бившия СГК и излизаме с тях.“ 

Доц. д-р Валентина Григорова: „Всяка група може да се събере и да даде 
предложения, защо не?! Точно така, ние имаме право това да го направим.“ 

Доц. д-р Катерина Стамболиева: „Аз мисля, че дори и като нелегитимни ние 
имаме право, като бивши членове на дадено Дружество (дори и в Устава е казано, че 
можем)  - да инициираме действия и всъщност на тази, т.нар. асамблея, която ще бъде в 
момента на тази международна конференция (на която аз се оказах председател на 
Организационния комитет и разбира се, като такъв смятам, че успяхме да се 
организираме и да направим наистина една добра конференция) можем да се срещнем с 
много хора от различните клонове на Дружеството (бивше) по физиология. Според мен 
това е и удобно място да се направи работната група, за да може да се тръгне към 
посока, да се направи нов Устав на Дружеството. В тази работна група да бъдат 
включени хора от всички клонове на Дружеството, за да може да се инициира нов 
Конгрес следващата година, вече Конгрес, на който да се пристъпи към приемане на 
Устава, към всички тези позиции, които са свързани с едно регистриране на едно такова 
Дружество. Мисля, че това е удобно място да може да се направят предложенията и да 
се тръгне напред.“ 

Доц. д-р Даниела Пехливанова: „За да спестим малко време в още ровене - да 
изберем от СГК представители в Учредителния съвет, в който ще има и от другите 
клонове. Учредителният съвет вече може да учреди новото Дружество, тоест в Стара 
Загора да имаме готов списък, вместо там да се чудим кой да е и да разбере въпросният 
човек на следващия Конгрес, че е бил избран.“ 

Гл. ас. д-р Милена Михайлова: „Но другите клонове може да нямат 
готовност.“ 

Доц. д-р Даниела Пехливанова: „И друго щях да попитам. Колко души 
членуват в СГК за да има пропорция в представителството на всички клонове?“ 

Гл. ас. д-р Милена Михайлова: „Сега предстои да направим актуализация.“ 

Доц. д-р Петя Купенова: „Аз мисля, от чисто юридическа гледна точка, ново 
Дружество дали може да бъде правоприемник, така да се каже, на старото и ако е ново, 
то ще трябва да се регистрира и в международните организации изцяло наново. Не е ли 
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по-добре да се пререгистрира, така че да може да остане във всички досегашни такива 
международни организации, без да има нужда изцяло наново да се прави регистрация?“ 

Гл. ас д-р Борис Кадинов: „Да, трябва юристи да кажат.“ 

Доц. д-р Катерина Стамболиева: „Аз също смятам, това е мое мнение, че щом 
е плащано през тези години на международните организации, по-добре е някак си да го 
пререгистрираме за да използваме това членство, защото иначе ние трябва да се 
откажем от членството, а наново да кандидатстваме за членство може да се окаже не 
толкова лесно, колкото примерно, ако се пререгистрира.“ 

Доц. д-р Валентина Григорова: „Дали може, трябва да се проучи.“ 

Доц. д-р Катерина Стамболиева: „А след като сме си плащали реално ние 
членския внос към тях, все пак, това е малко по-лесния вариант и ако минем на 
варианта, че е имало обстоятелства, които са принудили стопиране на работата, в 
случая - тези две години Ковид - да ги използваме, ако може в наша полза. И сега, да се 
учреди наново вече новото, което е приемник на старото. Може и това да е по-добрият 
вариант, отколкото ние да почнем всичко от „А“.“ 

Доц. Д-р Нина Белова: „Аз мисля, че това е оптималния вариант и освен това 
мисля, че трябва сега да благодарим, все пак, за положения труд на ръководството на 
Софийския градски клон и да приемем отчета, а вече след това ще се намери форма, 
необходимите средства да се преведат и да се реши какъв да бъде членския внос и т.н. 
Но сега би трябвало да приемем отчета на ръководството на СГК.“ 

Доц. д-р Валентина Григорова: „Още повече финансовия отчет не мисля, че 
можем да приемем, при тая нелегитимна форма. Не мисля, че просто юридически това е 
издържано.“ 

Гл. ас. д-р Милена Михайлова: „Нямам представа, колеги.“ 

Проф. д-р Яна Чекаларова: „Това не е юридически издържано, защото в 
момента сме нелегитимни. Аз мисля, че най-добре е с някакво такова решение да 
излезем Софийското Дружество - с работна група, която да се занимае с това да се 
наеме адвокат, който да ни пререгистрира. Оттам нататък вече, да се правят всички 
останали неща. Първо да станем легитимни.“ 

Доц. д-р Даниела Пехливанова: „Да използваме опита на другите дружества. 
Да използваме опита на Дружеството по фармакология, което съвсем наскоро се 
пререгистрира.“ 

Проф. д-р Яна Чекаларова: „Още не е пререгистрирано. В процес е.“ 

Доц. д-р Катерина Стамболиева: „Аз понеже се заинтересувах, за да знам 
какви са стъпките - на една такава асамблея, обща, на която са поканени различни 
представители от предишното съществуващо (тук има и от нашия Институт такива) са 
се представили материали, които да могат да послужат за следваща регистрация. 
Избрали са се хора – Управителен съвет на Дружеството, тоест избрани са ново 
ръководство, така да се каже, на Дружеството. Взето е решение то вече да предприеме 
мерките за регистрация, защото не може „каруцата пред коня“. Няма как един човек да 
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го регистрира и тогава да дойдат членовете, просто то трябва да има някаква членска 
маса, която да се регистрира.“ 

Доц. д-р Петя Купенова: „По повод членската маса, аз бих помолила, да се 
направят актуални списъци (аз навремето си бях направила този труд) на всички, които 
реално участват в Дружеството, нашия клон. Да подканим за същото и другите клонове 
и това да се качи в Интернет. Аз бях направила такива списъци, не само въобще 
списъци с мейли и т.н., но и с това, какво се работи в различните лаборатории. Без 
такова нещо, мисля че Дружеството доста „виси“. Би трябвало да имаме тази 
информация официално качена на сайта на Дружеството.“ 

Гл. ас. д-р Милена Михайлова: „Чудесно предложение, да.  

Колеги, мислите ли че е добре да гласуваме все пак за това, в момента да не се 
приема отчет, а по-добре за предложението на доц. Пехливанова и доц. Стамболиева?“ 

Доц. д-р Петя Купенова: “Но те не са свързани с отчета тези предложения. Те 
са за оттук нататък. Отчетът е за миналия период. За този период - да го направим.“ 

Гл. ас. д-р Милена Михайлова: „Да приключим с отчета, да. Понеже остана 
отворен този въпрос.“ 

Доц. Д-р Нина Белова: „За този период би трябвало да се приеме.“ 

Гл. ас. д-р Милена Михайлова: „Така или иначе ние трябва да се отчетем на 
Конгрес.“ 

Доц. д-р Валентина Григорова: „Точно така е.“ 

Доц. д-р Катерина Стамболиева: „Ние нямаме Конгрес.“ 

Гл. ас. д-р Милена Михайлова: предлага да се гласуват финансовия отчет и  
отчетния доклад за дейността на СГК. 

ГЛАСУВАНЕ НА ДВАТА ОТЧЕТА НА СГК - ЗА ДЕЙНОСТТА И 
ФИНАНСОВ 

Гл. ас. д-р Милена Михайлова: „Членовете на Софийския градски клон 
подкрепяте ли отчета – финансов, научен, който е до 2019 г.? 

Доц. д-р Елка Попова: „Да.“ 

Доц. Д-р Нина Белова: „Да.“ 

Доц. д-р Петя Купенова: „Да.“ 

Проф. д-р Невена Пенчева: „Да.“ 

Доц. д-р Катерина Стамболиева: „На кой Конгрес ще се отчете, като нямаме 
Конгрес?“ 

Гл. ас. д-р Милена Михайлова: „На някой бъдещ.“ 

Гл. ас д-р Борис Кадинов: „Четирима човека, които се включиха дистанционно 
гласуват „ЗА“ приемане на отчета.“ 
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Доц. д-р Катерина Стамболиева: „Добре, приемаме го. Ние тогава сме били 
членове.“ 

Доц. д-р Надежда Бочева: „Докато е съществувало Дружеството.“ 

Доц. д-р Елка Попова: „Така е, втори път няма смисъл пак същото.“ 

Доц. Д-р Нина Белова: „За до 2019 г. - това се приема.“ 

Гл. ас. д-р Милена Михайлова: „Колеги, против приемането на отчета има ли? 
Няма. А въздържали се? Няма. Приехме го единодушно, благодаря!“ 

Гл. ас д-р Борис Кадинов: „Прие се с единодушие.“ 

И двата отчета се приемат с консенсус от събранието чрез явно гласуване (0 
гласа „ПРОТИВ“, 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“). 

Проф. д-р Невена Пенчева: „Относно предложението на доц. Петя Купенова за 
информацията, може би трябва да има някакъв имейл, на който да изпращаме такива 
данни за да облекчим този, който ще събира такава информация – имена, дейност и 
прочие.“ 

Гл. ас д-р Борис Кадинов: „Би трябвало да има такъв имейл на страницата на 
Дружеството.“ 

Доц. Д-р Нина Белова: „Секретарят на Дружеството би трябвало да е човека, 
който събира тази информация и той имаше тази информация. Просто при 
прехвърлянето на новия сайт е изгубена.“ 

Доц. д-р Петя Купенова: „Да, точно така. Но поне да се подготвят тези 
списъци.“ 

Доц. Д-р Нина Белова: „По-скоро по клонове мисля, че трябва да се 
актуализират списъците, защото сега чухме, например Веселина Михайлова, която 
отдавна няма нищо общо с Дружеството.“ 

Гл. ас. д-р Милена Михайлова: „Това е следващата точка от дневния ред – 
актуализиране на списъчния членски състав.“ 

Гл. ас д-р Борис Кадинов: „Във връзка със списъчния състав, това са членовете 
на Дружеството, които са плащали членски внос до 2018 г., включително. Около 70 
човека, каза д-р Матеева.“ 

Гл. ас. д-р Полина Матеева: „Да, по списъкът, който имаме. Това е стар 
списък.“ 

Гл. ас д-р Борис Кадинов:“ От Институт по невробиология са 25 човека, до 
2018 г. (вече не са толкова). От Институт по биофизика и биомедицинско инженерство 
са 4. От Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей 
– един човек. От Институт за изследване на населението и човека – двама. От 
Софийски университет, Медицински факултет – 4. От Софийски университет, 
Биологически факултет – двама човека. От Национална спортна академия  - девет 
човека. От Медицинския университет, София – 24 човека и двама студенти, единият от 
които, доколкото знам завърши, другият е 6-ти курс. От Югозападният университет, 
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Благоевград – един. Сега, в момента, Доц. Петя Маркова е в Югозападния университет, 
но тя е включена, тук в списъка, още към Медицински университет - София. Това са 
като бройка членовете на СГК. Има заявления от няколко човека лично, но устно, не 
писмено, че не желаят повече да бъдат членове на БДФН. Това са хора, които вече са 
пенсионери.“ 

Доц. д-р Катерина Стамболиева: „Мога ли да направя едно предложение? 
Понеже част от тези хора, които в момента фигурират в тези списъци, може би вече не 
желаят да бъдат членове. Тъй като имаме имейлите на всички тези членове, които 
изчете в момента гл. ас д-р Кадинов, да им изпратим по един имейл със запитване дали 
все още имат желание да продължат членството си в БДФН. По този начин, до 
въпросната асамблея, която ще се проведе на 01.11.2022 г. ниe ще получим информация 
за реалните членове, които са на СГК и вече ще можем да реагираме по друг начин, 
защото сега имаме една абсолютна неопределеност.“ 

Доц. Д-р Нина Белова: „Задължително трябва това да се направи.“ 

Доц. д-р Петя Купенова: „Да, не е трудно за изпълнение.“ 

Гл. ас. д-р Милена Михайлова: „Може би гл. ас. Матеева може да се ангажира 
- да изпрати общ имейл на всички, с молба да потвърдят членството си.“ 

Гл. ас. д-р Полина Матеева: „Аз имах тази идея по точката „Актуализиране на 
списъчния членски състав“ от дневния ред. Някои колеги вече потвърдиха, например 
проф. д-р Радослав Гърчев от МУ-София, гл. ас. д-р Цвета Стоянова от ИНБ-БАН, 
които казаха, че няма да могат да присъстват на събранието, но биха искали да 
продължат да бъдат членове.“ 

Гл. ас. д-р Милена Михайлова: Доц. д-р Бистра Стоименова днес ми се обади и 
потвърди, че би искала да продължи да бъде член.“ 

Гл. ас. д-р Полина Матеева: „Аз сега съм приготвила два списъка - един, който 
е за присъстващи в момента на събранието и още един – кои от Вас желаят да 
продължат да бъдат членове на Дружеството.“ 

Доц. д-р Катерина Стамболиева: „Така всичко ще бъде по-ясно и 
документирано.“ 

Гл. ас д-р Борис Кадинов: „За колегите, които се включват дистанционно - 
желаете ли да продължите Вашето членство в БДФН?“ 

Доц. д-р Елка Попова: „Да.“ 

Доц. Д-р Нина Белова: „Да.“ 

Доц. д-р Петя Купенова: „Да.“ 

Проф. д-р Невена Пенчева: „Да и аз желая.“ 

Гл. ас д-р Борис Кадинов: „От четирима, които се включват дистанционно и 
четиримата изявиха желание. Това са доц. д-р Петя Купенова, доц. д-р Елка Попова, 
доц. д-р Нина Белова и проф. д-р Невена Пенчева.“ 
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Проф. д-р Невена Пенчева: „Ако мога да вметна още нещо. Има много млади 
хора в Югозападния университет, Благоевград – трима асистенти, които искат да станат 
членове, така че и тази опция страда поради дереджето, в което се намира в момента 
Дружеството.“ 

Гл. ас д-р Борис Кадинов: „Съгласни сме, но в Устава е написано новите 
членове как се приемат, така че след като възстановим дейността на Дружеството ще 
приемем и новите членове.“ 

Проф. д-р Невена Пенчева: „Да, разбира се.“ 

Гл. ас. д-р Милена Михайлова: „Колеги, една от идеите, доколкото разбрах от 
проф. Калфин, за тази асамблея е да приемаме нови членове. Аз мисля, че това е 
невъзможно засега.“ 

Гл. ас. д-р Полина Матеева: „Но как ще приемаме нови членове, след като сме 
нелегитимни?!“ 

Доц. д-р Катерина Стамболиева: „Това не може да стане.“ 

Гл. ас. д-р Милена Михайлова: „Могат да се приемат нови членове, след като 
се пререгистрира Дружеството.“ 

Доц. д-р Катерина Стамболиева: „Точно така, нали сме нелегитимни.“ 

Доц. д-р Валентина Григорова: „Това да излезе като решение на тукашното 
събрание.“ 

Гл. ас. д-р Милена Михайлова: „Именно. Колеги, нека сега да гласуваме 
няколко предложения, които да излязат като решения на нашия СГК. Първо – за 
предложението на доц. Пехливанова и доц. Стамболиева – на днешната сбирка да се 
излъчат няколко души, като членове на бъдещия Учредителен съвет на бъдещето 
Дружество, като се спазва пропорционалност в състава от различните клонове. Да има 
готов списък на асамблеята, да се предложат заедно с другите клонове, за да се създаде 
този съвет и да тръгне процедурата.“ 

Гл. ас д-р Борис Кадинов: „Тук има само един представител, който присъства 
от МУ - от Катедрата по физиология и патофизиология – гл. ас. д-р Рене Милева и 
трима човека, които се включват дистанционно. Останалите членове от Катедрата по 
физиология и патофизиология към МУ, София са възпрепятствани да присъстват и 
мисля, че няма да е коректно да изберем някои от тях или да бъдат пренебрегнати.“ 

Гл. ас. д-р Рене Милева; „Всички те имаха желание да присъстват.“ 

Гл. ас. д-р Полина Матеева: „Как да ги изберем, след като не е говорено с 
тях?!“ 

Доц. д-р Валентина Григорова: „Аз предлагам да изберем някой от тук 
присъстващите, а пък вече след това може допълнително, след като се говори с тези 
хора - да се добавят и от другите катедри и звена, които са в списъка.“ 

Доц. д-р Даниела Пехливанова: „Това няма да е избор тук, а ще е предложение. 
Ще се избират на асамблеята.“ 



15 
 

Доц. д-р Валентина Григорова: „Разбира се, ние ги предлагаме просто.“ 

Доц. д-р Катерина Стамболиева: „По-добре е да видим първо хората, които ще 
отговорят потвърдително и след това, дори може с конферентна връзка или както 
пожелаем, да съберем предложения за именно този Съвет, защото тогава знаем реалния 
брой членове, знаем какъв процент горе-долу ще предложим да бъде, на базата на 
членската маса.“ 

Доц. д-р Надежда Бочева: „Може ли тогава да съчетаем двете неща – с този 
имейл със заявка да се направят и предложения, който е съгласен да участва, да 
предложи евентуално двама - трима души всеки, за да може да не се получават 
прекалено много хора. За да има някаква предварителна готовност и да се използва този 
имейл.“  

Доц. д-р Мария Лазарова: „А може ли да подходим работно-прогностично – 
сега от този списък, примерно с 25 човека от Института, знаем, че 10 човека със 
сигурност няма да участват и да си смъкнем от 7 човека на 5 човека тук бройката, и да 
излезем с някакво предложение сега. Иначе, аз мисля, че много ще се проточат 
нещата.“ 

Доц. д-р Валентина Григорова: „Аз мисля, че и трима можем да предложим от 
тук, не повече.“ 

Гл. ас. д-р Милена Михайлова: „Всъщност моето предложение беше малко по-
различно от това да гласуваме за конкретни хора. Аз бих искала да предложа на 
гласуване, което да излезе като решение или по-скоро предложение от нашия клон, 
всичко това за пререгистрирането на Дружеството, вече после – за избиране на 
Учредителен съвет, да го имаме черно на бяло като наше предложение, защото аз не 
съм го видяла официално. Да го направим официално, така че да се облекчи и работата 
на асамблеята. Когато някой представител от нас излезе, то ще бъде вече подкрепено, 
дори и с толкова малко хора, които сме тук. Това ми беше предложението, а не 
конкретните имена - дали ще ги изберем сега или не. Съгласни ли сте това да излезе 
като предложение от нашия клон на бившето Дружество? Моля да гласувате!“ 

Доц. д-р Петя Купенова: „Без конкретни имена нищо няма да тръгне. Ако не се 
ангажира някой поне да организира дори тази група, тя няма да се състави. Просто от 
опит го казвам. Трябва да има някой, който да се захване с формиране на тази група.“ 

Доц. Д-р Нина Белова: „Трябва да има предложение и решение за 
пререгистрация от нашия градски клон и това трябва да го гласуваме.“ 

Доц. д-р Петя Купенова: „Това го гласуваме твърдо.“ 

Гл. ас. д-р Милена Михайлова предлага да се гласуват предложенията и 
решението на СГК за стартиране на процедура по пререгистрация на БДФН и за 
излъчване на представители от СГК като членове на бъдещия Учредителен съвет 
(УС),  като се спазва пропорционалност в състава на УС от различните клонове, в 
зависимост от броя членове. 
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ГЛАСУВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА СГК ЗА ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ 
НА БДФН И ЗА СФОРМИРАНЕ НА РАБОТНА ГРУПА – УЧРЕДИТЕЛЕН 
СЪВЕТ 

Гл. ас. д-р Милена Михайлова: „Който е съгласен, да гласува! Против има ли? 
Няма. Въздържали се има ли? Няма. Доц. Пехливанова и доц. Стамболиева приема се 
Вашето генерално предложение.“ 

Предложенията и решението се приемат с консенсус от събранието след 
явно гласуване (0 гласа „ПРОТИВ“, 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“). 

Проф. д-р Любомир Петров: „Според мен е редно да се предложат поне 
инициатори на тази група, защо ще се разводнят нещата и моето предложение е, че 
трябва да бъдат ръководството в инициативната група.“ 

Гл. ас. д-р Милена Михайлова: „Добре, това е следващата стъпка.“ 

Доц. д-р Катерина Стамболиева: „Инициаторите нека да бъдат 
Ръководството.“ 

Доц. д-р Валентина Григорова: „И аз мисля, че е старото Ръководство на СГК 
трябва да влезе в тази работна група. Ние даваме нашето съгласие, присъстващите тук.“ 

Доц. д-р Петя Купенова: „Да, това е добра идея.“ 

Проф. д-р Яна Чекаларова: „Да, най-логично е.“  

Доц. д-р Петя Купенова: „Напълно логично е.“ 

Гл. ас. д-р Полина Матеева: „Аз си правя самоотвод.“ 

Гл. ас. д-р Милена Михайлова: „Ние дойдохме тук с идеята да си пуснем 
оставка.“ 

Гл. ас д-р Борис Кадинов: „Предложението от Доц. Григорова е членовете на 
ръководството на СГК да бъдат инициативната група за определяне на делегатите от 
СГК. Гл. ас Полина Матеева си прави отвод. Така, че инициативната група става 4 
човека.“ 

Гл. ас. д-р Милена Михайлова: предлага да се премине към ИЗБОР НА 
ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЗА СФОРМИРАНЕ НА УЧРЕДИТЕЛЕН СЪВЕТ.  

Предлага да се гласува предложения от събранието състав на 
инициативната група – 4 човека: проф. д-р Елена Джамбазова, гл. ас. Милена 
Михайлова, гл. ас. д-р Рене Милева и гл. ас. д-р Борис Кадинов. 

ГЛАСУВАНЕ НА СЪСТАВА НА ИНИЦИАТИВНАТА ГРУПА ЗА 
СФОРМИРАНЕ НА УЧРЕДИТЕЛЕН СЪВЕТ 

Гл. ас. д-р Милена Михайлова: „Да гласуваме предложението на доц. 
Григорова. Който е съгласен с това предложение моля да гласува! Против има ли? 
Няма. Въздържали се има ли? Няма.“ 
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Съставът на инициативната група се гласува с консенсус  (0 гласа 
„ПРОТИВ“, 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“). 

Гл. ас. д-р Милена Михайлова: „Въпрос, който не съм го консултирала с 
останалите членове на Ръководството (за което се извинявам), имате ли предложения 
събраните пари на СГК как да се използват?“ 

Проф. д-р Яна Чекаларова: „Нека да се използват за адвокат или да се запазят, 
не се знае какви разходи ще се наложат.“ 

Гл. ас д-р Борис Кадинов: „За адвокат има в националното БДФН.“ 

Гл. ас. д-р Рене Милева: „А имаме ли право да се разпореждаме с тях?“ 

Доц. д-р Катерина Стамболиева: „Аз предлагам след като СГК отново 
заработи и когато вече са повече членове налични, тогава да се решават тези въпроси. 
Не е редно да ги харчим без да сме легитимни. Просто сега се съхраняват.“ 

Доц. Д-р Нина Белова: „Така е.“ 

Проф. д-р Яна Чекаларова: „Не е редно да ги харчим.“ 

Гл. ас. д-р Рене Милева: „Не, не е редно.“ 

Гл. ас. д-р Милена Михайлова: „Добре, тогава да направим предложение, все 
пак, на адвокат да се плати от касата на националното БДФН. Това няма нужда да се 
гласува.“ 

Доц. д-р Катерина Стамболиева: „Естествено, СГК е само част. Нали 60 % от 
членският внос отиват в БДФН, оттам ще се плащат тези работи, разбира се.“ 

Гл. ас. д-р Милена Михайлова: „Те всички останали неща са след като се 
пререгистрира наново Дружеството. Имам и едно предложение: по принцип, когато 
пререгистрираме Дружеството, всички документи на Дружеството да бъдат публично 
достъпни. Качени на сайта, така че всеки да знае с какво работи и къде се разполагат.“ 

Проф. д-р Елена Джамбазова: „Абсолютно.“ 

Доц. д-р Катерина Стамболиева: „Абсолютно всички документи не могат да 
бъдат достъпни, например - за финансово състояние - не бива да са достъпни.“ 

Доц. д-р Петя Купенова: „А кой отговаря за сайта?“ 

Гл. ас д-р Борис Кадинов: „Не присъства във момента на събранието, но е  член 
на СГК.“ 

Доц. д-р Петя Купенова: „Да може да го ангажираме с това.“ 

Гл. ас. д-р Милена Михайлова: „Не, имам предвид Устава, както имаме 
Правилник на Института качен на сайта, също и списъчния състав.“ 

Доц. д-р Катерина Стамболиева: „Аз погледнах сега покрай тази конференция, 
че само СГК сме си качили списъчния състав на хората. Всички останали клонове са 
празни.“ 
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Гл. ас. д-р Полина Матеева: „Да, така е.“ 

Гл. ас д-р Борис Кадинов: „Не зависи от нас.“ 

Доц. д-р Петя Купенова: „Тези списъци бяха направени, обаче изпаднаха 
някъде после, при направата на новия сайт.“ 

Гл. ас. д-р Милена Михайлова: „Колеги, имате ли други предложения, с които 
да излезе днешното ни събрание?“ 

Гл. ас. д-р Рене Милева: „Може ли пак да попитам нещо? Нямаме право да 
предлагаме нови членове до Конгрес, така ли?“ 

Гл. ас д-р Борис Кадинов: „Нямаме - до възстановяване на дейността на 
Дружеството.“ 

Доц. д-р Мария Лазарова: „А срокове има ли за това нещо?“ 

Гл. ас д-р Борис Кадинов: „Те изтекоха до 2019 г.“ 

Доц. д-р Мария Лазарова: „А отсега нататък?“ 

Гл. ас д-р Борис Кадинов: „Няма. Отсега нататък, ако някой отиде и занесе 
Учредителния протокол, решението за банкова сметка и т.н. (всички документи са 
описани на сайта на Агенцията по вписванията, които трябва да се съберат за да се 
регистрира едно юридическо лице с нестопанска цел), ако се съберат всичките 
документи - във всеки момент може да стане.“ 

Проф. д-р Яна Чекаларова: „Да, но това един адвокат го прави.“ 

Гл. ас. д-р Милена Михайлова: „Да, но предполагам, че трябва да имаме Устав, 
за да може това да се направи.“ 

Доц. Д-р Нина Белова: „Ние излизаме с предложения от членовете на СГК, а 
нали това е идеята, там - в Стара Загора - да се обсъди и реши на ниво цяло 
Дружество.“ 

Гл. ас. д-р Милена Михайлова: „Не знам дали това ще е възможно.“ 

Доц. д-р Катерина Стамболиева: „А относно Устава - не може ли да се 
разгледат промени във всеки един от клоновете, когато видим кои са действащите 
членове, които желаят да бъдат в Дружеството по физиология. Да се видят какви 
промени се предлагат, всеки един клон да направи своите заседания на своите членове, 
да предложат промените и да се излъчат представители от съответните клонове на една 
- както решим да го наречем – асамблея, среща, каквото и ще да е - в което вече да 
може да се излезе с един Устав и да можем да направим първо събиране след 
прекъсването, на което да се приеме Устава без да има научна част на това събиране. 
То може да се инициира и януари и февруари, когато е готово за да може да се 
пристъпи към учредяването на Дружеството и то вече учредявайки се да може да 
направи Конгреса, който да възстанови работата на Дружеството. Може би в един такъв 
порядък също би могло да се върви.“ 
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Проф. д-р Невена Пенчева: „Не е ли ясно, когато сме на ниво Дружество, а не 
клон, дали ще бъде пререгистрация или ще бъде Учредяване? Може да има други 
становища и други мнения.“ 

Гл. ас д-р Борис Кадинов: „Това ще се реши, предполагам, в Стара Загора, сега 
на асамблеята. 

Доц. д-р Катерина Стамболиева: „Това може и да се реши сега на тази 
асамблея - да се постави този въпрос, там ще има от всички клонове хора, и може би 
може да се намери някакво решение, за това, дали ще се учредяваме или ще се 
възстановява.“ 

Гл. ас д-р Борис Кадинов: „Това, което зависи от нас ние го направихме.“ 

Гл. ас. д-р Рене Милева: „Нали ставаше въпрос за членството в 
международните организации?“ 

Доц. д-р Катерина Стамболиева: „Понеже членуваме в международните 
организации по-добре е да се възстановява.“ 

Гл. ас. д-р Милена Михайлова: „Именно, това е силен аргумент.“ 

Доц. д-р Надежда Бочева: „Да, да не се регистрира, а да се възстановява.“ 

Доц. д-р Петя Купенова: „Ако ще се предлагат промени в Устава, трябва да има 
някакъв текст - основа на Устава, който да се разпрати, защото аз не разбрах дали в 
крайна сметка е намерен такъв текст.“ 

Гл. ас. д-р Милена Михайлова: „Ние получихме сканирано копие на Устав, 
него спокойно може да го предоставим, но не знам дали е официалния. Все пак трябва 
да попитаме проф. Калфин.“ 

Проф. д-р Любомир Петров: „Дори да не е официалния, ще трябва да се стъпи 
на това, което имаме.“ 

Гл. ас. д-р Милена Михайлова: „Аз имам предложение от нашия клон. За да 
има приемственост, ако така решим – да бъде пререгистрация, а не учредяване на ново 
- да се нарича Конгрес, както казвате, без научна част дори, просто защото, ако 
стъпваме на стария Устав Конгресът е висш ръководен орган на Българското дружество 
по физиологично науки. Да стъпим от тук.“ 

Доц. Д-р Нина Белова: „Така е.“ 

Доц. д-р Петя Купенова: „Разбира се, тя въобще не е задължителна научната 
програма. По никакъв начин не е.“ 

Доц. Д-р Нина Белова: „Може да бъде организационен Конгрес.“ 

Доц. д-р Катерина Стамболиева: „Може.“ 

Гл. ас. д-р Милена Михайлова: „Може да се възползваме от чл.10 – Конгресът 
се свиква един път на 4 години, а при нужда и извънредно при предложение на ½ от 
членския състав или 2/3 от състава на Изпълнителния съвет на Дружеството. Ето, от 
тук може да се тръгне.“ 
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Доц. д-р Петя Купенова: „Може да бъде извънреден Конгрес, тогава.“ 

Доц. Д-р Нина Белова: „Точно така, извънреден Конгрес.“ 

Доц. д-р Даниела Пехливанова: „Имам предложение да се консултираме с 
адвокат, тоест Вие да се консултирате с адвокат, който да каже какви са юридическите 
правила за възстановяване и за регистриране на ново Дружество. Може да не е 
възможно възстановяването - юридически на Дружество, което не съществува.“ 

Доц. д-р Надежда Бочева: „Те не могат да поемат функциите на националното 
Дружество.“ 

Гл. ас. д-р Милена Михайлова: „Да, това не е наша работа.“ 

Гл. ас д-р Борис Кадинов: „Това не е наша работа. Има национално Дружество, 
което трябва да го направи.“ 

Доц. д-р Даниела Пехливанова: „Нека на тази асамблея в Стара Загора да се 
вземе решение за консултация с юрист, който да се произнесе, защото ние нямаме 
такива познания.“ 

Гл. ас д-р Борис Кадинов: „Естествено, би трябвало. Без консултация с юрист 
не може да стане.“ 

Гл. ас. д-р Милена Михайлова: „Това са предложения, които излизат от нас – 
СГК. Всички, които имат някакво мнение са го казали и с тези предложения се 
включваме в асамблеята в Стара Загора. На всички ни се иска да заработи Дружеството, 
да функционира вече пълноценно, колкото се може по-скоро. Други предложения, 
колеги имате ли?“ 

Доц. д-р Катерина Стамболиева: „Само едно уточнение искам да направя и 
чаках в края да бъде. В доклада имаше едно предложение, списанието на Института по 
невробиология, което е, да бъде списание на Дружеството. Такова нещо в Института по 
невробиология не е обсъждано. И когато се предлага такова нещо, за да бъде 
официален орган на дадено Дружество, би трябвало първо да се обсъди в Научния 
съвет на Института по невробиология, да се предложи на Института по невробиология 
и ако той се съгласи, тогава да се смята за предложение, което да може да залегне в 
такива отчети.“ 

Гл. ас д-р Борис Кадинов: „Така. Да отговоря на вмятането на доц. Катя 
Стамболиева. Искахме ръководството на СГК да възродим това списание не като 
списание на Дружеството, а да го възродим изобщо като списание. Имахме такава 
идея.“ 

Доц. д-р Катерина Стамболиева: „То е на Института, а не на СГК. Затова 
точно казвам да се разделят нещата. Не е редно така да се постъпва.“ 

Гл. ас д-р Борис Кадинов: „Инициативата излизаше от нас – да се възстанови 
това списание, но потъна в забвение. Голяма част от членовете на СГК бяха от 
Института по физиология и в частни разговори с хора, от които зависеше да бъдат в ред 
колегията на това списание, те ни казаха: - „Не се занимавайте, няма смисъл.“ Затова не 
беше внесено това предложение в Научен съвет.“ 
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Доц. д-р Катерина Стамболиева: „Тогава не го отчитайте.“ 

Гл. ас д-р Борис Кадинов: „Ние отчитаме, че имахме такава идея.“ 

Доц. д-р Катерина Стамболиева: „Отчитаме нещо, което ние в Института не 
знаем. Имам идея да стана космонавт. Отчетете я и нея. Не става така. Когато човек 
обсъжда нещо, трябва преди това да не е „сметка без кръчмар“.“ 

Гл. ас. д-р Милена Михайлова: „Ние сме го обсъждали и е част от протокола 
(Приложен документ № 8 - Протокол № 7 от организационна среща на СГК проведена 
на 05.10.2018 г.)“ 

Гл. ас д-р Борис Кадинов: „Не сме я развили идеята, именно, защото не 
обичаме да си правим сметките без да притежаваме калема.“ 

Гл. ас. д-р Милена Михайлова: „Колеги, имате ли други въпроси или 
предложения? Няма. Тогава, отново Ви благодаря за участието! Надявам се да се видим 
в Стара Загора и да рестартираме Дружеството, колкото се може по-скоро!“ 

Доц. д-р Нина Белова: „Най-вече се надяваме да се рестартира!“ 

Доц. д-р Петя Купенова: „Да му кажем на добър час наново!“ 

Гл. ас. д-р Милена Михайлова: „Да пожелаем на добър час, както подсказва 
доц. Купенова! Благодаря Ви, хубав ден Ви желая! Закривам събранието.“ 

Гл. ас. д-р Милена Михайлова закрива събранието. 

 

ОПИС НА ПРИЛОЖЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ В ПОДКРЕПА НА ИЗКАЗАНИТЕ НА 
СЪБРАНИЕТО И В ПРОТОКОЛА ТВЪРДЕНИЯ: 

Приложен документ № 1 – отчет за дейността на СГК за периода 2015 - 
2019 г. 

Приложен документ № 2 –  финансов отчет на СГК за периода 2015 - 2019 г. 

Приложен документ № 3 – Устав, предоставен от проф. д-р Рени Калфин, 
председател на БДФН. 

Приложен документ № 4 – писмо до проф. д-р Рени Калфин, председател на 
БДФН. 

Приложен документ № 5 – Протокол № 9 от събрание на ръководството на 
СГК проведено на 19.04.2019 г. 

Приложен документ № 6 – писмо до Изпълнителния съвет на БДФН. 

Приложен документ № 7 – копие на протокол от XI Конгрес на БДФН, 
проведен на 11.10.2015 г. в гр. Пловдив. 

Приложен документ № 8 - Протокол № 7 от организационна среща на СГК 
проведена на 05.10.2018 г. 
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СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЛИТЕ НА СЪБРАНИЕТО ЧЛЕНОВЕ НА СГК НА 
БДФН 

1. Доц. д-р Петя Купенова 
2. Доц. д-р Нина Белова 
3. Доц. д-р Елка Попова 
4. Проф. д-р Невена Пенчева 
5. Проф. д-р Елена Джамбазова 
6. Гл. ас. д-р Милена Михайлова 
7. Гл. ас д-р Борис Кадинов 
8. Гл. ас. д-р Полина Матеева 
9. Гл. ас. д-р Рене Милева-Попова 
10. Доц. д-р Катерина Стамболиева 
11. Доц. д-р Даниела Пехливанова 
12. Проф. д-р Яна Чекаларова 
13. Доц. д-р Надежда Бочева 
14. Доц. д-р Валентина Григорова 
15. Доц. д-р Юлиана Душанова 
16. Проф. д-р Любомир Петров 
17. Доц. д-р Мария Лазарова 
18. Гл. ас. Калина Рачева 
19. Гл. ас. Иван Христов 
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Гр. София      /Гл. ас. д-р Полина Матеева/ 


