
СЪЮЗ НА ФИЗИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ 

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД 

НА ЦЕНТРАЛНАТА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ 

пред Х конгрес на СФБ, 18.07.2020 г. 

Уважаеми колеги и гости,  

Централната контролна комисия се запозна с финансовото състояние на СФБ и неговото 

администриране, както и с цялостната дейност на Управителния съвет на Съюза. Това 

стана с участието на счетоводителя на Съюза г-жа В. Кирилова и на проф. Ана Георгиева 

– зам.-председател и изпълняваща задълженията на технически секретар на Съюза. 

Членовете на Комисията установиха:  

ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ  

Съгласно представения финансов отчет в началото на отчетния период СФБ има в 

наличност 4238.59 лв. През периода 2017 - 2019 г. са реализирани приходи в размер на 

168 652.30 лв. Приходите са: основни – от членски внос, такси за правоучастие и 

съорганизаторство на 4 конференции и един национален форум и от един европейски 

проект, и допълнителни – от спонсорство и дарения.  

Направените разходи са общо 136 176.11 лв. Наличността в касата на СФБ към 

31.12.2019 г. е 36 714.78 лв. От Финансовия отчет се вижда, че всички разходи са 

присъщи и съобразени с многостранната дейност на Съюза и Управителният съвет е успял 

да покрие всички разходи за традиционните си дейности. Наред с това през 2019 г. УС е 

финансирал издаването на списанието „Светът на физиката“, което е орган на Съюза, и 

участието на Български отбор ученици и 2-ма ръководители в Балканската олимпиада по 

физика в Солун (2019 г.), организирана от Балканския физически съюз. 

Аналогична е картината и по другите две партиди: на списанията “Светът на физиката” и 

Bulgarian Journal of Physics. Техните финансови дейности са с положителни остатъци и 

съответстваща приходно-разходна структура. 

Списанието „Светът на физиката“ изпълнява дейността си за отчетния период със 

средства от абонамент, договор с МОН и спонсорство. Партидата на списанието при 

съответстваща приходно-разходна структура има положителен остатък 5094.39 лв. 

Партидата на списанието Bulgarian Journal of Physics, което се обслужва финансово от 

СФБ, завършва отчетния период при съответстваща приходно-разходна структура с 

положителен остатък от 945.59 лв. 

Представеният Финансов отчет свидетелства за професионално и акуратно счетоводство, 

водено от счетоводителя на Съюза г-жа В. Кирилова.  

Независимо от наличните към края на 2019 г. положителни остатъци по всички партиди и 

от факта, че в края на 2019 г. наличността в кастата на Съюза е почти 9 пъти по-голяма 



отколкото през предишния отчетен период, състоянието на СФБ продължава да бъде 

тревожно, тъй като приходите от членския внос са под 3% от бюджета. Тези приходите не 

са достатъчни за покриване на текущите разходи, между които е заплатата на 

счетоводителя. През периода на предишния конгрес на СФБ средствата от членски внос са 

били 7%. Като се отбележи, че и тогава те са били крайно недостатъчни, намаляването им 

повече от два пъти носи и недобър символичен ефект. За пореден път ЦКК поставя въпрос 

за това, че размерът на членския внос е въпрос на взаимно достойнство – на СФБ от една 

страна и на членовете му от друга. Въпросът е свързан и с реалната необходимост и 

полезност на нашето професионално сдружение. 

Средствата от абонамент за списанието „Светът на физиката“ също не са достатъчни за 

повишаване на тиража и качеството на отпечатване на органа на Съюза. Неговото 

регулярно излизане през периода 2017-2019 г. е постигнато главно чрез проект по Фонд 

научни изследвания и с финансовата подкрепа на фондация „Еврика“ и на Съюза. 

През отчетния период се разчита преди всичко на спонсорство и дарения. За всяка една от 

дейностите членовете на УС са успели да получат средства от спомоществователи. 

Особено успешни са усилията на проф. Ана Георгиева за финансовото обезпечаване на 

участието на България в националните и европейски фестивали „Наука на сцената“, на 

председателя на УС на Съюза, акад. Александър Г. Петров и на проф. Петко Витанов за 

осигурените приходи от организираната в София X Юбилейна конференция на 

Балканския физически съюз.  

Изнесените факти показват, че формирането на приходната част на бюджета на Съюза се 

осъществява по характерния за всяка небюджетна организация начин, а именно чрез 

сътрудничество и спонсорство от заинтересувани институции и организации. 

ДЕЛОВОДСТВО  

1. УС е провел 18 редовни заседания с предварително определен дневен ред. Протоколите 

са водени добре, отразяват правилно и пълно работата на УС и са налични в електронен и 

хартиен вариант. В края на 2019 г. е въведена практика те да бъдат изпращани по 

електронната поща на членовете на УС, като по този начин отсъстващите по уважителни 

причини от заседанията са уведомявани за проведените обсъждания и взети решения.  

2. Входящата и изходящата кореспонденция, както и заповедите са архивирани коректно 

по години в отделни папки и също се съхраняват и в електронен вариант.  

3. Информация за организираните конференции се намира на сайта на СФБ, като 

отчетните доклади се съхраняват в електронен и хартиен вариант.  

4. Документацията за ежегодните конкурси за учители по физика, организирани от 

фондация „Св. св. Кирил и Методий”, заедно с правилника и статута на конкурса, 

документите на победителите в конкурса и протоколите от заседанията на комисията се 

пазят в отделни папки.  



5. Съхранява се обработваната ежегодно документация по международната програма 

„Наука на сцената”.  

6. Поддържа се редовно интернет страницата на Съюза.  

7. Продължава да няма развитие по Паметната книга на Съюза. 

Заслугата за обработването и съхраняването на документация, отразяваща активната и 

разнородна дейност на СФБ и на УС на Съюза, е на зам.-председателя проф. А. Георгиева, 

която изпълнява и секретарска дейност.  

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА IX КОНГРЕС НА СФБ И НА ЦКК  

1. Изпълнени са решенията на IX конгрес, свързани с утвърдени рутинни дейности на 

Съюза като национални конференции и форуми, а също и международни връзки.  

2. Безспорен успех е организираната в София X Юбилейна конференция на Балканския 

физически съюз. Заслугата за избора на България за домакин на форума е на председателя 

на Съюза акад. А.Г. Петров, който през периода 2015-2018 бе и президент на Балканския 

физически съюз. 

3. 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, в Балканската олимпиада по 

физика и др. 

4. Благодарение на организационните мероприятия на председателя акад. А Г. Петров и 

финансовата подкрепа на МОН е възстановено членството на СФБ в Международния съюз 

за чиста и приложна физика (IUPAP). Това, заедно с традиционното вече членство на СФБ 

в Европейското физическо дружество и Балканския физически съюз, поставя СФБ на 

утвърдено международно ниво. 

5. Подписано е споразумение за сътрудничество между МОН и УС, съгласно което ще 

бъде търсено експертното становище на Съюза по въпроси на образованието по физика, 

международна научна и образователна дейност, както и участието на България в големи 

инфраструктурни и международни проекти в областта на физическите науки.  

6. Все още не е създадена база данни за талантливи ученици с изявени интереси към 

физиката; за учители с активно участие в дейността на СФБ и учени от различни 

направления на физиката, с възможности за експертна оценка и подготовка на проекти.  

7. Не е постигнат значителен 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.  

ПРЕПОРЪКИ  

1. УС на СФБ да изработи адекватна стратегия за финансовата политика.  



2. За използване на големия интелектуален капацитет на членовете на СФБ, с цел 

усвояване на средства от Европейските фондове, препоръчваме да се увеличи броят на 

проектите по различни национални и международни програми.  

3. ЦКК препоръчва увеличаване на събираемостта на членския внос. Отговорниците в 

отделните клонове да събират и отчитат членския внос и абонамента за списанието 

„Светът на физиката“ до края на първото 3-месечие на всяка календарна. година. 

4. 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 или чрез спонсориране дейности на съюза. 

5. Наред с „Младежките сесии“ и възможностите, които предоставя членството в IUPAP, 

да се търсят и други форми за привличане на студенти и млади физици в съюзния живот.  

София, юли 2020 г..  

ЦЕНТРАЛНА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ  

Председател:  

Доц. Радостина Камбурова  

Членове:  

Проф. Б. Арнаудов  

Доц. Василка Пенчева 

Доц. Мария Коларова 


