СЪЮЗ НА ФИЗИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ОТЧЕТЕН ДОКЛАД
НА ЦЕНТРАЛНАТА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ
пред IХ конгрес на СФБ, 06.04.2017
Уважаеми колеги и гости,
Централната контролна комисия се запозна с финансовото състояние на СФБ и
неговото администриране от счетоводителя на Съюза г-жа В. Кирилова , както и
цялостната дейност на УС на Съюза. Това стана с участието на г-жа В. Кирилова. Ето
направените констатации:
ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ
Съгласно представения финансов отчет, през отчетния период 2014- 2017 г. СФБ
е реализирал приходи в размер на 60588,61 лв. Приходите са: основни – от членски
внос, такси за правоучастие и съорганизаторство, и допълнителни – от спонсорство и
дарения.
Направените разходи са общо 67342,40 лв. Те превишават приходите с
6753,79 лв. Тази разлика се компенсира от остатъка към началото на финансовия
отчетен период 01.01.2014, който е 10992,38 лв. В крайна сметка наличността в касата
на СФБ към 31.12.2016 е 4238,59 лв.
От Финансовия отчет се вижда, че всички разходи са присъщи и съобразени с
многостранната дейност на Съюза. Управителният съвет е успял да покрие разходите за
традиционните си дейности, вкл. участието в „Наука на сцената” в Лондон.
Аналогична е картината и по другите две партиди на финансовата дейност:
списанията “Светът на физиката” и “Bulgarian Journal of Physics” са с положителни
остатъци, съответно от 2729,52 лв. и 1020,57 лв. и съответстваща приходно-разходна
структура.
Представеният Финансов отчет свидетелствува за професионално и акуратно
счетоводство, водено от Счетоводителя на Съюза г-жа В. Кирилова. Приходите и
разходите на УС и на двете списания се водят в отделни партиди.
Независимо от наличните към края на 2016 г. положителни остатъци, финансовото
състояние на СФБ продължава да бъде тревожно. Задълбочава се финансовият
недоимък, което заплашва съществуването на Съюза, или най-малко ограничаването
неговата активност.
Приходите от членския внос са едва около 7 % от бюджета. Системно приходите
са недостатъчни за покриване на текущите разходи, между които и заплатите на
секретаря и счетоводителя на Съюза. Разчита се на допълнителните приходи от
конференциите, а през отчетния период – и на Третия национален конгрес по физически
науки през 2016 г., на спонсорство и дарения. Сравнително успешни бяха усилията за
финансовото осигуряване на конгреса, заслугата за което е на УС на Съюза и специално
на неговия председател акад. А. Петров.
Очевидно формирането на приходната част на бюджета на Съюза по досегашния
начин е вече неефективно. Това налага спешна промяна, каквато трябва да започне на
предстоящия IХ конгрес на СФБ и да продължи от бъдещия Управителен съвет.
УС на СФБ няма стратегия по финансовата политика.

ДЕЛОВОДСТВО
1. УС е провел 22 редовни заседания с предварително определен дневен ред.
Заседанията са протоколирани акуратно от Секретаря на УС г-жа В. Салтиел,
а протоколите се съхраняват и са на разположение на членовете на Съюза.
2. Входящата и изходящата кореспонденция e архивирана коректно по години, което
се отнася и за писмата и заповедите. Това дава възможност за бързо намиране на
всеки документ.
3. Документацията за Третия национален конгрес по физически науки и ежегодните
конференции по въпроси на обучението по физика е събрана в отделни папки.
4. Документацията за ежегодните конкурси за учители по физика, организирани от
Фондация „Св. св. Кирил и Методий”, се съхранява в отделна папка, заедно с
правилника и статута на конкурса. В отделни папки се пазят и документите на
участниците в конкурса.
5. Съхранява се обработваната ежегодно документация по международната програма
„Наука на сцената”.
6. Поддържа се редовно интернет страницата на Съюза.
7. Няма развитие по Паметната книга на Съюза, която и през отчетния период не се
поддържа, въпреки препоръките и в предишни доклади.
Заслугата за акуратно и коректно обработваната и съхранявана документация,
отразяваща активната и разнородна дейност на СФБ и на УС на Съюза, е на
секретарката г-жа Снежана Йорданова.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА VIII КОНГРЕС НА СФБ И НА ЦКК
1. Изпълнени са решенията на VIII конгрес, свързани с утвърдени рутинни дейности
на Съюза – научни конференции, пореден конгрес по физически науки,
международни връзки. Безспорен успех е изборът на акад. А. Петров за
председател на Балканския физически съюз.
2. Съюзът подпомага участието и подготовката за участие на българските учители по
физика, ученици, студенти, докторанти, преподаватели и учени в международните
Олимпиади и Турнири по физика, в европейските програми като "Наука на
сцената", „Нощ на учените”, в европейските астрономически програми и др.,
които дават своето положително и определящо отражение върху цялостната
работа на клоновете ни из цялата страна.
3. Все още няма ефективен диалог на УС с държавните институции, отговорни за
образованието по физика. Становищата на УС по въпросите на образованието по
физика обикновено се правят пост фактум и остават без последствия.
4. Продължава да не се работи активно за създаването на база данни за талантливи
ученици с изявени интереси към физиката; учители с активно участие в дейността
на СФБ; учени от различни направления на физиката, с възможности за експертна
оценка и подготовка на проекти.
5. Не е постигнат успех в търсенето на активни контакти с български учени,
работещи в международни научни центрове и чуждестранни институти и
университети, за подпомагане на дейността на СФБ.
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ПРЕПОРЪКИ
1. УС на СФБ да изработи стратегия по финансовата политика.
2. За използване на големия интелектуален капацитет на членовете на СФБ, с цел
усвояване на средства от Европейските фондове, препоръчваме УС да инициира и
организира включването на Съюза в проекти по различни национални и
международни програми.
3. ЦКК препоръчва увеличаване на събираемостта на членския внос, по-специално
във физическите факултети, в институтите на БАН и в училищата. Смятаме, че
членският внос в сегашния си размер не отразява социалното и моралното
значение на СФБ за неговите членове. Независимо, че събираните от членски внос
средства не могат да променят значително финансовото състояние на Съюза, ЦКК
препоръчва неговото целесъобразно увеличаване.
4. Да продължат усилията за пробив в усвояването на средства по различни програми
на ЕС.
5. Да се търсят и поддържат контакти с физици с по-големи финансови възможности
като потенциални членове на Съюза с индивидуален членски внос, в съответствие
с устава на СФБ.
6. Да се разширят формите за привличане на студенти и млади физици в съюзния
живот.
7. УС да награди г-жа Снежана Йорданова за нейната дългогодишна, много активна
и полезна за Съюза работа.
София, 14.03.2017 г.
ЦЕНТРАЛНА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ
Председател:
Доц. В. Тодоров
Членове:
Проф. Б. Арнаудов
Проф. С. Александрова
Доц. В. Пенчева
Доц. Р. Камбурова
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