Отчет
на Контролния съвет на Съюза на учените – клон Варна
за мандатния период 2017 – 2020 година

Правното основание за осъщестяване на дейността на Контролния съвет
на Съюза на учените –клон Варна е чл. 37 от Устава на организацията, в който
се съдържа регламент за неговия състав и функциониране. Настоящият отчет
се издава на основание чл. 38 от Устава и е за период 2017-2020 година, който
съвпада с мандата на органите за управление на сдружението. Контролният
съвет през всяка отчетна година от настоящия мандат е представил пред
Управителния съвет отчет по направленията, предвидени в устава на
организацията. Съгласно изискванията на чл. 38 от Устава,

Контролният

съвет притежава правомощия да извършва проверки относно изпълнението
на :
1. Мандатната програма, решенията на Общото събрание и
законността на актовете и действията на органите за управление на Съюза
научените - Варна;
2. Материалното състояние на Съюза на учените - Варна,
целесъобразността на действията на органите му за управление относно
неговото имущество;
3. Съблюдаването на бюджетната и финансовата дисциплина от
органите и служителите на Съюза на учените - Варна
Информацията, отразена в отчета е въз основа на протоколи, решения
на Управителния съвет на Съюза на учените и предоставена счетоводната
документация на организацията.
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След запознаването с наличните документи Контролният съвет извърши
следните обобщения и констатации
1.Изпълнение на Мандатната програма, решенията на
Общото събрание и законността на актовете и действията на органите
за управление на Съюза научените - Варна
Съюзът на учените развива дейността си прозрачно, съгласно устава на
организацията, като постоянно информира своите членове и обществеността
за организираните мероприятия. Като основна задача, заложена в мандатната
програма е стабилизиране на организационната й структура. Основният
показател за нейното изпълнение е приемът на нови членове и повишаване на
относителния брой на членския състав на Съюза.
В списъчният състав на Съюза към 12. 2020 година общият брой съюзни
членове са 362-ма учени. За мандатния период членският състав на
организацията се е повишил общо с 86- ма учени, а конкретно за 2020 г. –с 20
учени. С най-голям членски състав е подсекция „Медицина и дентална
медицина“- 114, следвана от Икономическата секция-107, Технически науки65, Социални и правни науки -36, Секция „Морски науки и технологии” - 21
члена; Секция „Океанология” – 19 учени. Следователно, налице е трайно
годишно увеличение на членския състав на организацията във всички секции.
От посочените данни се потвърждава тенденцията за стабилност на
сдружението, налице е постоянен членски състав, както и за интерес към него
от страна на учените в региона.
Въз основа на така посочените анализи, Контролният съвет приема, че е
налице

успешно

изпълнение

на

задачата

за

стабилизиране

на

организационната структура на Съюза за посочения период.
Нов момент в работата на Съюза е гарантиране на публичност за
извършените мероприятия и инициативи сред обществеността. За това през
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2018 година като сътрудник на УС бе ангажиран специалист по връзки с
обществеността. За улеснение на членовете си, Съюзът на учените поддържа
собствен уеб сайт, където е отразена необходимата публична информация
относно провежданите научни форуми.
Главна задача в дейността на организацията и нейната Мандатна
програма е организиране и участие в научни форуми. Контролният съвет
констатира, че ежегодно се организира научен форум през м. октомври всяка
година под надслов: Месец на науката и научна конференция „Науката в
служба на обществото“ . Те се превърнаха в традиционно научно събитие на
Съюза и форум за представяне на изследванията на неговите членове.
Годишно броят на докладите се повишава, налице е висока публикационна
активност на членовете на организацията, за което свидетелстват отпечатаните
научни издания по секции. Контролният съвет констатира, че научните
списания на Съюза се издават регулярно за всяка отчетна година. Те са
публични и са публикувани на сайта на организацията: http://www.suvarna.org/#section1. С най-голям брой публикации за мандатния период имат
членовете на секция Икономически науки, като за периода от 2018 до 2020 г.
/вкл. / са издадени по 3 броя годишно от списание Известия- серия
„Икономическа науки“. Повишава се и публикационната активност на
членовете за списание серия „ Медицина и екология“ като за 2019 и 2020 г. са
издадени по 2 броя годишно. Усилията на сдружението са насочени и към
индексиране на научните издания. В тази насока индексирани са Известия –
серия Икономически науки - в RePEc :CEEOL ; Културното наследство на
Варна – в CEEOL
Достижение на организацията през мандатния период е включването на
научните издания в НАЦИД, което позволява на членовете на сдружението да
ги включват в конкурсите за академично развитие.
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За отчетния период се утвържават и други научни научни форуми.
Съществено място в дейността на Съюза заема организацията на научната
конференция „Културното наследство на Варна и Черноморски регион“, която
се провежда съвместно с община –Варна. През 2020 г. са представени 11
доклада, което свидетелства за повишен интерес от страна на обществеността
в този научен форум.
Паралелно с месеца на науката, Съюзът е съорганизатор и в отделни
научни форуми във висши училища в региона, подробно представени в отчета
за изпълнение на мандатната програма.
Съгласно устава на сдружението, Съюзът на учените-клон Варна е
самостоятелно юридическо лице и се съобразява с промените на нормативната
уредба относно този статут. В тази връзка се извърши пререгистрация на
сдружението в регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията, което
следваше да бъде осъществено до края на 2020 г. Това гарантира правилното
функциониране на нейните органи и предприетите мероприятия.
От проведените мероприятия се констатира, че дейността на
сдружението е фокусирана и върху проблемите, свързани с развитието на
нормативната уредба за академично развитие, съгласно ЗРАСРБ и
ППЗРАСРРБ. През мандатния период се провеждат и нови инициативи за
стимулиране на млади учени за извършваната от тях научна дейност. За това
свидетелства проведения конкурс за високи постижения в две от секциите
„Медицина и дентална медицина“ и Икономическата секция.
Влияние върху провеждането на заседанията на УС през последната
година от мандата на сдружението и върху мероприятията на организацията
оказа извънредната емидемична обстановка в страната. За нормалното им
провеждане се използват онлайн видеовръзки и/или хибридни форми в
зависимост от конкретната ситуация. За мандатния период УС е провел по
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минимум 4 присъствени заседания за всяка година, а през 2020 -3 виртуални
заседания.
Общата констатация относно действията и решенията на органите
за управление е, че е налице съответствие с планираните и проведени
заседания на Управителния съвет. Протоколите от проведените Общи
събрания и заседанията на Управителния съвет се изготвят в съответната
форма. Управителният съвет заема активна позиция по всички актуални
проблеми, свързани с дейността на организацията.
В рамките на мандата Управителният съвет осъществява и дейност по
отстояване на позиции и защита интересите на отделни членове на съюза.
Показател за това са удостоените членове на организацията с награди, почетни
звания и почетен знак. Съюзът на учените ежегодно подкрепя индивидуалното
и колективно участие на членове за награда „Варна“.
В обобщение, Контролният съвет приема, че :
1. Цялостната дейност на Съюза на учените се развива въз основа на
законите и устава на сдружението.
2.Съюзът на учените-Варна организира дейността и реализира
мероприятията си в съответствие с Мандатната програма за период 20182022 г.
3. Съюзът на учените-Варна се утвърждава като организация, тясно
обвързана с проблемите на образованието и гражданското общество.
2. Материално състояние на организацията
Материалното състояние на сдружението за мандатния период е
стабилно. Към 1.12. 2020 г. по банкова сметка на организацията са 31933,22
лв (тридесет и една хиляди деветстотин тридесет и три лв. и 22 ст.), а в брой
35 лв и 97 ст. (тридесет и пет лв и 97 ст.) В началото на мандатния период
средствата са били съответно 30 479.19 (тридесет хиляди
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четиристотин

седемдесет и девет лв. и деветнадесет стотинки.) Поради увеличения брой
съюзни членове, участието на членския внос в приходите на организацията
расте от 1764 лв за 2017 г. до 3933 лв. за 2020 г.
Констатира се тенденция за стабилно увеличаване на финансовите
средства на Съюза на учените за мандатния период. Налице е постоянна
подкрепа на сдружението с финансови средства от община Варна в рамките на
5000 лв. Основно приходната част на сдружението се формира от членския
внос на членовете и такси за участие в конференциите на организацията.
Разходите на организацията се движат в границите между 6 921.02
лв. за 2017 година и 10 605.4 за 2020 година. Увеличението на разходите се
дължи на привличането на повече сътрудници за обезпечаване дейността на
организацията и изплащане на техните хонорари (счетоводител, връзка с
обществеността, за поддържане на сайт), хонорари за рецензиране и за
награден фонд за отделни научни конкурси.
За отделните годишни отчетни периоди съюзът не дължи данъци и
такси. Бюджетният баланс на организацията през отделните годишни
периоди на мандата е положителна величина.
От горепосочената информация, основната констатация на Контролния
съвет е за значително подобряване на финансовото състояние на
организацията.
3. Съблюдаването на бюджетната и финансовата дисциплина
Основната констатация на Контролния съвет относно бюджетната и
финансова дициплина е, че финансовите средства през периода са
изразходвани законосъобразно. Налице е точно и своевременно отразяване на
приходите и разходите в счетоводната документация.

Движението на

паричните средства е извършено съгласно изискванията на Закона за
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счетоводството, в съответствие със счетоводната политика на сдружението.
Финансовите документи са проверяват и обработват от счетоводител.
В заключение, въз основа на извършените от Контролния съвет
констатации основният извод е за изпълнение на Мандатната програма за
периода основно в три главни направления: засилване на финансовата
стабилност на организацията, увеличаване на членския й състав и реализиране
на научните мероприятия в съответствие с планираните за отделните годишни
периоди.
Председател на Контролния съвет: .................
проф.д-р М. Бъчварова

8.06.2021 г.
Варна
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