СЪЮЗ НА ФИЗИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
1164-София, бул.”Джеймс Баучер” 5
тел.: (02) 86 27 660 ( 02) 81 61 684
e-mail: upb@phys.uni-sofia.bg
------------------------------------------------------------------------------------------------Дата 17.06.2020 г. /Изх №99
ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
КЛОН НА СФБ
Управителният съвет на Съюза на физиците в България Ви уведомява, че в съответствие с
чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от Устава на СФБ, на свое заседание на 16.06.2020 г. взе решение за
свикване на отложения поради пандемията X-и РЕДОВЕН КОНГРЕС на Съюза на
18.07.2020 г. (събота) от 10.00 часа в зала А205 на Физическия Факултет на

Софийския университет „Св. Климент Охридски“, бул. „Джеймс Баучър“ 5,
1164 София.
Дневният ред на Конгреса е следният:
Регистрация:
9.00 – 10.00 ч.
Откриване на Конгреса и поздравления на гости на Конгреса
10.00 – 10.15 ч.
1.
Отчетeн доклад на УС на СФБ
10.15 – 11.15 ч.
2.
Отчетeн доклад на Централна контролна комисия (ЦКК)
11.15 – 11.30 ч.
3.
Разисквания по двата отчетни доклада
11.30 – 12.30 ч.
4.
Приемане на Годишния финансов отчет на СФБ за 2019 г.
12.30 – 12.40 ч.
5.
Приемане на промени в Устава на СФБ
12.40 – 13.10 ч.
6.
Избор на УС на СФБ, ЦКК и председател на редакционната колегия на
сп. “Светът на физиката”
13.10 – 14.30 ч.
7.
Приемане на решение за размера на членския внос на СФБ
14.30 - 14.45 ч.
8.
Избор на почетни членове на СФБ
14.45 – 15.00 ч.
9.
Гласуване на решения на Конгреса
15.00 – 15.30 ч.
Закриване след обявяване резултатите от гласуването
Делегати на Конгреса могат да бъдат редовно отчетени членове на СФБ. Броят на
делегатите е 1 на 10, при числен състав повече от 10 редовно отчетени членове. За клонове
с числен състав по-малко от 10 редовно отчетени членове делегатът е 1. Делегатите трябва
да бъдат избрани на отчетно-изборно събрание на съответния клон, протокол от което
трябва да изпратите по електронната поща на СФБ (upb@phys.uni-sofia.bg) най-късно до

10.07.2020 г. Същият трябва да бъде изпратен и по пощата със съответните подписи на
адрес: Съюз на физиците в България, Физически факултет на СУ „Св. Климент
Охридски“, бул. „Джеймс Баучер“ № 5, София 1164.
В същия срок е необходимо да изпратите и отчет за дейността на клона за
периода 01.05.2017 – 15.02.2020 г. в обем максимум 3 страници.
Отчетът е необходимо да бъде придружен от:
1. Пълен списък на редовно отчетените членове на вашия клон. (трите имена, пълен
адрес, е-mail)
2. Списък на избраните делегати (трите имена, пълен адрес, е-mail).
3. Списък на новото ръководство (трите имена, пълен адрес, е-mail), което много би
улеснило контактите с вас.
УС на Съюза поема ангажимент за заплащане на пътните пари на делегатите, като
за целта е необходимо да представят билета си за пътуване до София и копие на билета си
за връщане, като след това изпратят оригинала по пощата на адреса на съюза.
При липса на кворум, на основание чл. 48 от Устава на СФБ, Конгресът ще се
проведе същия ден в 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
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