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ПРОТОКОЛ 

От събрание на Българското дружество по физиологични науки, проведено на 

01.11.2022 в Старозагорски Минерални бани, в зала Армира на хотел Армира 

Присъстващи: 32 души, от които 29 са членове на БДФН. 

Председателстващ събранието: Професор д-р Рени Калфин. 

Професор д-р Рени Калфин открива събранието: 

”Здравейте колеги! 

Датата на събранието не е случайно избрана - денят на Народните будители.” 

На този светъл празник, деня на Народните будители разбрах, че вече 100 години се 

чества този празник. Град Пловдив е инициатор на този празник. Колегите от Варна са 

ни донесли духа на любовта и виното за 60-годишнината на тяхната Катедра, така че 

ще започнем с наздравица.” 

Професор Д-р Златислав Стоянов: 

„През тази година Катедрата по физиология, сега Учебен сектор по физиология 

навърши 60 години. Разбира се, това е скромно в сравнение с годишнини на други 

университети, които са образец и пример да нас. Ние държим да споделим празника с 

приятелите си. Мнозина от вас са съпричастни, знаят че от 10 години във Варна при 

нашите кръгли годишнини провеждаме научен форум, известен като „Евксиноградски 

четения“. Първите бяха посветени на виното, тези бяха посветени на любовта, затова 

ни позволете с чаша Евксиноградско вино да пренесем атмосферата и на днешния ден.” 

Професор Д-р Анна Толекова: „За старозагорци този ден е голям празник. На този ден 

преди 100 години се е родил Митрополит Методий Кусевич, един виден български 

общественик, радетел за независима България.” 

Професор Д-р Р. Калфин: „ Когато избирахме датата за тази международна 

конференция, не случайно избрахме първи ноември. От една страна университетите 

почиват, а от друга това е един светъл празник. И 100-годишен юбилей се оказа, така че 

това е хубав повод. Но от последния път, когато се видяхме лично, няколко колеги ни 

напуснаха, и предлагам с едноминутно мълчание да почетем паметта на проф. Лили 

Витанова, проф. Ангел Василев, доц. Ангел Логофетов, доц. Димитър Митов и доц. 

Симеон Тодоров. Много светли личности, които отдадоха цялата си кариера, душа, 

обич и любов да развият своите направления, създадоха много и изградиха 

последователи след тях, така че делото им ще бъде вечно живо сред нас.  

По предложение на Професор Калфин с едноминутно мълчание бяха почетени 

починалите членове на БДФН. 

Професор Рени Калфин: „Предлагам за протоколчик на днешното събрание да бъде 

избрана гл. ас. д-р Рене Милева.“ 

Предложението за протоколчик беше подложено на гласуване и единодушно прието.  

Професор Д-р Р. Калфин: „Дружеството си плаща редовно членския внос към FEPS, 

където е редовен член. Напълно основателен е въпросът, които някои млади колеги от 

секцията, от клона на софийското физиологично дружество поставиха да се 
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регистрираме съобразно българските закони и на този кворум има представители на 

всичките пет клона на физиологичното дружество в страната. Тука са Варна, Плевен, 

Стара Загора, Пловдив и София. Така че моето предложение оперативно въобще можем 

да си поставим две задачи, които трябва в кратки срокове да бъдат свършени. Едната 

според мен е да направим тази регистрация и второто – да се избере ново ръководство 

на БДФН. Сега, за регистрацията не започваме от нулата, правили сме проучвания и 

трябва да се подаде устав на БДФН, но нашият устав от преди повече от 30 години. Той 

трябва да се актуализира, за да отговаря на определени критерии, за да бъде направена 

тази регистрация. Така че моето предложение е да съставим една работна група, с по 

един представител от всеки клон. Да започнем с Плевен – доцент Боби Русева. Да 

използваме и опита на дружества, които са в процес на регистрация. Можем да имаме 

съдействието на доц. Галя Ставрева. Така че от Плевен – Боби Русева. Тази работна 

група ще заседава онлайн, не се плашете. Ще обсъдим промените в устава. Проф. 

Златислав Стоянов - от Варна. От Стара Загора да бъде проф. Анна Толекова. От 

Пловдив – проф. Николова и от софийския клон това е ас. Рене Милева. И аз имам 

сламка, по която да работим. Имаме контакти с адвокат, така че до 8-ми ноември, един 

друг светъл празник, да ви изпратя черновата на тази сламка и да работите върху нея.“ 

 

Професор д-р Рени Калфин: ”Работя по нов устав. Проекта на новия устав ще изпратя 

до 08.11.2022 г до членовете на работната група, която предлагам да изберем. Дали е 

възможно около 21.11.2022 г да се обсъдят евентуално предложени поправки и 

допълнения по устава с членовете на работната група ?” 

Главен асистент Д-р Полина Матеева: „Искам да попитам говорено ли е с хората, които 

предлагате, дали са съгласни да участват?” 

Професор Калфин: „Те са тук, така че може да кажат. Просто е справедливо от всеки 

клон да има хора“. 

Доцент Д-р Даниела Пехливанова: ”Аз предлагам Милена Михайлова, тя е по-дейна, 

докато Рене е претоварена и не зная дали няма да се откаже.” 

Главен асистент Д-р Милена Михайлова: „Аз предлагам на първо място да уважим 

мнението на членовете на Софийския градски клон. На 21-ви октомври ние имахме 

събрание, на което те много бурно реагираха, защото всички много се тревожат какво 

се случва с Дружеството. Излязохме с едни предложения, които съвсем не са лоши. 

Имайте предвид, че бяхме 19 човека за съжаление едва от 33, които са ни върнали 

отговор, че желаят да продължат членството си в Дружеството. Така че това е мнението 

на 2/3 от настоящите и евентуално бъдещи членове. Направихме едни предложения, 

които вече са потеглили, не можем сега да ги отдръпнем, все пак членовете са ни 

гласували доверие и сме направили някакви стъпки. Пуснахме списък, да речем доц. 

Катя Стамболиева също е заявила желание да участва в този организационен комитет. 

Предложението на доц. Пехливанова беше ръководството или вече бившето 

ръководство на Софийския градски клон също да се включи. Също нашата идея е от 

всеки градски клон да има представители пропорционално на броя членове в него, 

защото работата не е малко, всеки е зает и да можем да съберем възможно най-много 

мнения евентуално, когато се прави новия устав, който да стъпи на стария и т.н. и да 

отговаря на предложенията, които сме гласували на сбирката на СГК.” 
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Професор Калфин: „Доц. Стамболиева също да запишем. Какви други предложения 

имате?“ 

Професор Д-р Р. Калфин: „Да, това са две засега отделни неща, едното е да се работи 

по устава, другото е да се направи самата регистрация. Така че може да направим и  

една по-широка група, която да работи върху устава, а пък другата група да се занимава 

конкретно със самата регистрация, но наистина трябва да тръгнем от устава, защото с 

този устав, който имаме няма как да направим регистрация. Кажете какво мислите.” 

 

Професор д-р Златислав Стоянов: „Аз бих помолил да се добави във варненското 

представителство на тази оперативна работна група д-р Габриела Панайотова, която е с 

опит в ръководството на АСМБ“.  

Професор д-р Юлия Николова: ”Предлагам д-р Мариана Бацелова да бъде включена в 

работната група”. 

Главен асистент Д-р Тотев: „Предполагам, че групата като излезе с някакво решение за 

устава ще стигне до всички така или иначе, така че дали си струва да добавяме още 

хора?” 

Професор Калфин:„ Ще ви помоля с “track changes” или с други цветове да се правят 

промените.” 

Доцент Д-р Бочева: „ Може ли да се сложи стария устав на сайта на дружеството, така 

че ако постъпят предложения за неговата промяна да стане по-ефективна към 

инициативния комитет?” 

Професор Калфин: „Да, точно така.” 

Главен асистент Д-р М. Михайлова: „Моето предложение е освен Устава да бъде на 

сайта на Дружеството също активните членове, ръководството. Ние се опитахме да 

контактуваме, но честна казано нямаше особен отзвук, тъй като не знаем кой е 

Председател на, да речем, Плевенския градски клон, нито кои са членовете и някак си 

не можем да достигнем до колегите. Всички тези неща, заедно с Устава, членове, 

ръководство да ги има на сайта. Разбира се и дейности, които се планират, за да бъдем 

по-ефективни, докато всеки, ако работи сам, общо взето не се получават нещата.” 

Професор Д-р Калфин: „Така е, дори човек да спечели сам едно състезание не може да 

спечели сам шампионата. Така че е нужна екипна работа. Но това беше втория въпрос, 

по който щяхме да говорим – да се актуализира членският състав. Някои колеги са ни 

напуснали. Сега може би е удачно предложението на Софийския градски клон да не 

приемаме в момента нови членове, докато не се регистрираме. Един друг въпрос, по 

който да помислим е, че в стария Устав понастоящем членският внос е процент от 

минималната работна заплата, което според мен също трябва да се промени. Може би 

ще го запишем да не е процент, защото знаете инфлацията колко е голяма. Някои 

дружества събират по 20 лв. за хабилитирани и по 10 лв. за нехабилитирани членове, но 

всичко това ще го обсъдим. Това за сайта също е много удачно, защото при самата 

регистрация, ето както имаме проект към Фонда, те държат да има сайт, да видят какво 

става там. ” 
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Главен ас. Д-р Тотев: „Това щях да кажа, може би е хубаво от сайта да се започне, 

защото в момента сайта се хоства на тяхното име (percept.bas.bg) на една малка 

машинка, която е направена на сървър и за да има нещо онлайн, трябва да се почне от 

там.” 

Професор Калфин: „Да, започваме от сайта и вървим към регистрацията, и ако можем 

до края на годината да направим и Общо събрание, където да изберем ръководство.” 

Доцент Д-р Бочева: „Може би и някакъв срок за промяна на устава, за да има по-голяма 

ефективност.” 

Проф. Калфин: „Да, аз на осми ноември ще ви изпратя предложения и вече зависи от 

вас колко бързо ще върнете предложения, така че да се обединим около едно мнение. 

Освен този проект да се качи на сайта, да бъде също изпратен и на председателите на 

клоновете, защото имаше някои колеги за които, съжалявам, до тях не е достигнала 

информация, но аз не мога да знам на всички колеги имейлите. Всички председатели на 

клоновете бяха уведомени. Явно може би аз трябваше пак да им пиша, че трябва те да 

кажат, но нека така да процедираме. ” 

Гл. ас. Д-р М. Михайлова: „Още едно предложение от СГК. Освен, че след като все още 

не е легитимно Дружеството, и не може да приемаме нови членове, поне във София 

гласувахме, че събраните суми за членски внос, няма да се употребяват за друго, освен 

за възстановяване на Дружеството: за заплащане на адвокатски и други необходими 

разходи. Може би е добре също да се гласува за националното Дружество, ако са 

съгласни колегите“.  

Проф. Д-р Калфин: „Освен в клоновете има също средства и в националното 

Дружество по физиологични науки. За съжаление касиера, проф. Ташев, не дойде. Тази 

сума не  е малка, всички пари са в него. Доколкото си спомням от доц. Няголов, което 

ми е казал и сумата беше около 13000 лв. Сега изразходвахме една сума около 950 лв. 

Имаме фактура. 300 лв. за ди-джея и част от коктейла. По проекта с ФНИ беше платена 

гала-вечерята, кафе-паузите, наема на тази зала, грантовете за младите учени и 

грантовете за чужденците. Така че аз предлагам парите на Софийското дружество да си 

останат, и без това се дават отчисления за централата, да се ползват тези пари, които 

имаме в националното БДФН. Тези пари може в бъдеще, като имаме една по-добра 

организация, сега като се събудихме и след Ковид-а, в края на месец май тази година 

отпадна епидемиологичната обстановка. Надявам се вече да сме все присъствено и без 

маски. Той и самият вирус отслабна, няма накъде - върви към грипен вирус. Така че 

тези пари, които са в клоновете, всеки клон да си решава за какво се дават и за такива 

конференции и да се подпомагат млади учени. Общо взето набелязахме задачите. Моля 

Рене Милева да прочете състава на групата, с която ще работим. Срокът е осми 

ноември.“ 

Доцент Д-р К. Стамболиева: „Може и още едно предложение? Преди да се премине към 

възстановяването на Дружеството е хубаво да се направи една ревизионна комисия, 

която да може да отрази абсолютно всичко това, което говорим, за да бъдат нещата 

ясни и за да се тръгне от някакво ниво нататък и да знаем състоянието до момента. Така 

че това е много важно нещо според мен за учредяване и за всичко останало.” 
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Проф. Д-р Калфин: „Да, ние участваме в международни организации, в асамблеи, Нина 

Белова беше доскоро член на борда на общото събрание на IUPS. Така значи, 

ревизионната комисия доколкото си спомням е Елена Джамбазова, Катя Стамболиева и 

кой още? ” 

Гл. ас. Д-р П. Матеева: „Доц. Пехливанова и Петя Маркова.” 

Доц. Д-р Стамболиева: „Нека да изберем нова ревизионна комисия, другата е от преди 

много години. Ако тука има някой, който изявява желание, също може да се включи. 

Но трябва да ги изберем. ” 

Гл. ас. Д-р М. Михайлова: „Извинявам се, за да няма такива недоразумения, 

протоколите трябва да се качват на сайта. Протоколът ми беше даден от предишния 

Секретар на Дружеството, доц. Купенова. Аз протокол не можах да намеря по друг 

начин. Не зная какво се е случило в Пловдив, не съм била там. Не може на тъмно да се 

работи.” 

Доцент Стамболиева: „Според мен, ние с проф. Джамбазова бяхме ревизионна комисия 

на предишния Конгрес и не е редно все едни и същи хора да правят ревизия на 

Дружеството. Хубаво е да има нови лица.” 

Проф. Калфин: „От Софийския клон предлагам Милена Михайлова. А, не искаш…” 

Д-р М. Михайлова: „Не съм казала, че не искам.” 

Професор Р. Калфин: „Може и от Пловдив да включим един-двама, да не са всички от 

София. Какво мислите по въпроса? ” 

Гл. ас. Д-р Тотев: „Не бива да са всичките от София. Трябва от всеки клон да си има 

представител.” 

Доц. Д-р Стамболиева: „Разбира се.” 

Доц. Н. Бочева: „На мен ми се струва, че трябва да започнем със сайта на Дружеството 

и да се определи кой ще отговаря за това. В момента сайта на Дружеството е на 

компютър в моята лаборатория, но това не е толкова надеждно и достъпно. Така че 

може би за да се вземе решение за създаване на този сайт и някой да поеме отговорност 

за това, за да може да имаме по-голяма информираност и да може да бъде по-ефективна 

работата на Дружеството, като за това се заделят пари.” 

Проф. Д-р Калфин:„ Аз предлагам понеже Института по невробиология в момента 

администрира сайта и директорът е доц. Катя Стамболиева. Понеже ние 

администрираме в момента Дружеството и на фактурите, които взехме, трябваше да 

има седалище с нашия адрес, да предложиш за сайта нещо.” 

Доц. Стамболиева: „ В момента не мога да ви предложа за регистрация. Трябва да 

помислим, да решим и да закупим хост и домейн, за да може да бъде точно с 

абревиатурата на Дружеството и всичко да бъде както трябва.” 

Гл. ас. Д-р Тотев: „Да изберем име на домейн тогава, за да не станат неразбории. ” 

Гл. ас. Д-р Б. Кадинов: „BSPC.” 
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Ас. Д-р Панайотова: „Таксата за поддържане на домейн, който е на „.bg“ е около 48 лв. 

на година, а ако е на “.com“ е около 25 лв. Идеята е, че ние първо трябва да проверим 

дали името, което ние сме избрали е свободно. При администрирането на самия сайт не 

е нужно той да бъде на компютър, защото домейнът се поддържа от много големи 

компании и ние сме си платили тази такса. Който има администраторски права, ще има 

достъп и ще може да контролира всички неща, които се качват. ” 

Гл. ас. Д-р Тотев: „BSPS е свободно.” 

Проф. Д-р Калфин: „Тогава да се обединим около това име. Сигурно трябва да решим 

колко да бъде членския внос, но в момента да не събираме. Ето ние изкарахме пари от 

договора с ФНИ, направихме грантове за младите учени.” 

Гл. ас. Д-р Кадинов: „ Ние не можем да го решаваме сега колко да бъде членския внос, 

защото това се решава на конгрес.” 

Доц. Д-р Стамболиева: „За предходните години някои са си събрали членския внос, 

други не са.” 

Гл. ас. Д-р  Кадинов: „Дружеството е нелегитимно от 2019 г., така че, ако някой е 

събирал в периода 2019-2022 г., трябва да ги върне на тези, от които ги е събрал.” 

Проф. Д-р Калфин: „Когато сме готови с устава това ще ни даде много нови 

възможности.  Имаме добър опит, колеги от чужбина се включиха. Аз ви предлагам 

това Общо събрание или Конгрес, на който се приеме Устава, да го проведем по 

хибриден начин. За университетите това ще е удобно, те са много натоварени. Може би 

ще е някой делничен ден. Така че предложението е да бъде хибриден вариант. ” 

Д-р Г. Панайотова: „Законодателно трябва да се провери дали членовете могат да 

присъстват в онлайн вариант. ” 

Доц. Д-р Стамболиева: „Най-вероятно ще трябва да бъдат реално присъстващи 

делегати.” 

Проф. Калфин: „За самото учредяване са по-тежки процедурите, така че ще 

съдействаме законово да се направи всичко каквото трябва. Започваме със сайта, 

вървим едновременно с Устава.” 

Д-р М. Михайлова: „За хибридния вариант, вероятно все пак групата, която е заета най-

добре ще прецени след консултация с адвокат, така че всичко да бъде законно. Може 

би днес може да изберем тази група.” 

Проф. Калфин: „Ние записахме днес тези, които ще работят по Устава. Това същата 

група ли ще бъде?” 

Гл. ас. Д-р Михайлова: „Това не сме го гласували. Предложенията на Софийския 

градски клон бяха едни, сега другите клонове да кажат.” 

Проф. Калфин: „Добре, другите клонове, моля Рене прочети какво имаме записано“. 
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Д-р Милева: ”проф. Рени Калфин, проф. Златислав Стоянов, доц. Катерина 

Стамболиева, проф. Анна Толекова, проф. Юлия Николова, д-р Бацелова, д-р Габриела 

Панайотова.“ 

Доц. Пехливанова: Аз предложих Милена Михайлова. 

Д-р Милева прочете отново: „проф. Рени Калфин, гл. ас. д-р Милена Михайлова, проф. 

Златислав Стоянов, доц. Катерина Стамболиева, проф. Анна Толекова, проф. Юлия 

Николова, д-р Бацелова, д-р Габриела Панайотова“. 

Д-р Михайлова: „Оставете, че днес доц. Пехливанова ме предложи, но аз се чувствам 

задължена пред нашите членове, чието предложение беше всеки да се самопредложи. 

Ние мислехме, че ще имаме много голям избор, но доц. Стамболиева единствено 

прояви желание да инвестира време и усилие в това. Останалите, които проявихме 

желание сме ние от бившето ръководство на Софийски градски клон: д-р Милева, д-р 

Кадинов, проф. Джамбазова, така че това е предложението на Софийския градски 

клон.” 

Проф. Калфин: „Това е само един клон от Дружеството, независимо, че е най-големият. 

Трябва да включим и колеги от страната. Тук включваме все пак и колеги с 

административен опит, декани, зам.-ректори. Става въпрос за Българско дружество по 

физиологични науки. Няма лошо и вие после може да ходите да учредявате.” 

Д-р М. Михайлова: „Аз не разбрах нещо да гласувахме.” 

Проф. Калфин: „Ами този комитет, който го прочетохме може би да го гласуваме.” 

Доц. Н. Бочева: „И срокове.” 

Доц. Стамболиева: „Тези хора, които спомена Милена Михайлова реално погледнато те 

са изявили желание, а не са казали, че не желаят да бъдат в тази група. Така че трябва 

задължително да бъдат включени, щом имат желание да участват. ” 

Проф. Калфин: „Трябва да има все пак пропорция между клоновете. Те може да 

участват в организационен, учредителен или какъвто и да е комитет и вече с 

документите. Все пак да не са от София прекалено много хора, за да има 

пропорционалност. Това ми е съображението.” 

Гл. ас. Д-р М. Михайлова: „Така, пропорционално на членовете на всеки градски клон, 

а софийският е най-голям в крайна сметка. ” 

Д-р Г. Панайотова: „Според мен в една такава организационна група, всеки, който има 

желание е добре дошъл да се включи. Колкото до подаването на документи, трябва да 

се случи в административен срок от един месец, трябва да бъде задача на следващия 

Управителен съвет, начело с Председателя на Дружеството. Така че в момента не 

можем да избираме група, която да внася документите за учредяване. Така че в тази 

организационна група, която ще работи по Устава, по сайта, върху всички документи, 

които са свързани с целия този процес, който желае да се включи. Само да отворя една 

скоба, един месец преди самото учредително събрание, цялата тази информация, трябва 

да бъде публично оповестена“. 
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Доц. Пехливанова: „Понеже присъствах на учредяването на Фармакологичното 

дружество, от където ще черпим опит, процедурата е сходна, но подредбата е друга. 

Първо се прави учредително събрание, учредителен съвет, в който се избират 

пропорционално на членовете в даден район представители. След това те избират 

Управителен съвет, Председател, секретар и касиер.” 

Проф. Калфин:„Нашето Дружество е международно признато и съществува над 30 и 

няколко години.” 

Проф. А. Толекова: „Моят опит показва, че колкото повече хора работят върху един 

документ, толкова по-трудно този документ придобива окончателния си вид. 

Предложения от всички могат да се приемат, но едновременно работа на много хора 

върху този документ, просто прави неефективна работата. Ние приехме и това, че 

новите членове на дружествата, новите хора, които са постъпили във физиологичните 

катедри, няма да бъдат приобщени засега към Дружеството. Обаче това променя 

значително съотношенията, тъй като през последните години имаме много нови хора. ” 

Проф. Калфин: „И това също е основателно. Ние сега, както сме се събрали, може ли да 

гласуваме да се приемат нови членове? ” 

Д-р П. Матеева: „Не можем да приемаме нови членове. ” 

Д-р М. Михайлова: „На практика Дружеството не съществува.” 

Проф. Р. Калфин: „То съществува, Милена, пред света. Не е регистрирано.” 

Д-р Б. Кадинов: „Значи, не може да съществува.” 

Д-р Михайлова: „Доц. Белова ни каза, че ако международните организации: IUPS, 

FEPS, са наясно, че Дружеството не е легитимно според българското законодателство, 

ще имаме сериозни проблеми, така че, моля ви, дайте да го възстановим и след това – 

всичко останало.“ 

Проф. Калфин: „Да, възстановяваме го. Дори сме си поставили срокове.” 

Доц. Пехливанова: „Извинявайте, във връзка с това – в новия Учредителен съвет могат 

да се включат абсолютно нови хора. Няма никаква пречка в това абсолютно ново 

дружество да се включат членове, които не са били досега в старото Дружество.” 

Проф. Д-р Калфин: „Да гласуваме тези хора, които прочете Рене Милева. Който е 

съгласен с тези предложения, моля да гласува! Против? Против са четирима. 

Въздържали се? Въздържали се – един. Значи се приема.” 

Проведено беше гласуване. От 29 имащи право да гласуват 24 от присъстващите 

гласуваха ”ЗА”, 4 ”ПРОТИВ” и 1 ”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”. 

Прие се съставът на работната група по съставяне на устава. 

 

Доц. Бочева: „Какви срокове се определиха за възстановяване на Дружеството?” 

Доц. Стамболиева: „Извинявам се, но не разбрах какви срокове все пак поставихме.” 
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Проф. Калфин: „На осми ноември изпращаме черновата на Устава. Две седмици 

Комисията прави промени и се качва на сайта на Дружеството.” 

Доц. Стамболиева: „Не е ли редно Комисията да реши все пак, когато види черновата? 

Някакъв по-нормален срок, сега сме първи ноември. Да определяме такива безумно 

кратки срокове на мен ми се струва малко прибързано. Предлагам разумен срок: първи 

декември, за да може Комисията да се събере, да прецени, да изпрати на членове на 

дружествата, да обобщи предложенията.” 

Д-р Тотев: „Регистрация в края на годината няма логически смисъл.” 

Професор д-р Рени Калфин закри събранието:„ Пожелавам на всички ползотворна 

работа и до нови срещи.” 

 

01.11.2022 г. 

Протоколчик: гл. ас. д-р Рене Д. Милева-Попова 
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