ДОКЛАД
НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ – ВАРНА
ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ ЗА 2019 Г.
Настоящият доклад е изготвен на основание чл. 38 от Устава на Съюза
на учените - Варна. Правомощията на Контролния съвет са насочени в
следните три направления:
а) изпълнението на Мандатната програма, решенията на Общото
събрание и законността на актовете и действията на органите за управление
на Съюза на учените - Варна;
б) материалното състояние на Съюза на учените - Варна,
целесъобразността на действията на органите му за управление относно
неговото имущество;
в) съблюдаването на бюджетната и финансовата дисциплина от
органите и служителите на Съюза на учените - Варна.
Контролният съвет констатира:
А) Относно проведените мероприятия
Основните усилия на СУ-Варна за отчетния период са насочени към
организиране на традиционните конференции: „Науката в служба на
обществото – 2019“ и научна конференция „Културното наследство на Варна
и Черноморския регион 2019”.
Контролният съвет констатира, че планираните мероприятията през
проведения „Месец на науката – Варна 2019” са успешно изпълнени. В
допълнение към тях, Съюзът на учените –Варна е и съорганизатор на научни
форуми, проведени в отделни висши училища на територията на Варна.
Всички представени доклади в отделните секции са издадени и
публикувани в съответните томове на списание „Известия на СУ - Варна” и
са качени в сайта на организацията. Изданията на Съюза фигурират и в
регистъра на НАЦИД.
Достижение за отчетния период е проведеният конкурс за „Награда за
млади учени“, работещи в научни звена на територията на Варненски регион.
Конкурсът бе проведен в 2 научни направления: „Здравеопазване и спорт" и
„Социални, стопански и правни науки". Утвърдените млади учени получиха
като награда грамота и парична сума в размер на 1000 лв. Присъдена бе и
поощрителна награда от 500 лв. Мероприятието получи широк отзвук сред
варненската общественост с помощта на медиите, а наградените млади учени
публично бяха представени в сайта на съюза. Посочената инициатива е в
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съответствие със
задачите в мандатната програма за привличане и
стимулиране на млади учени от организацията.
Гореизложеното е основание за констатацията, че заложените цели и
задачи в мандатната програма на Съюза на учените-Варна се изпълняват
успешно. Основните усилия са насочени към организиране на научни форуми,
мотивиране на младите учени да развиват научни изследвания в страната и към
създаване на устойчиви връзки на организацията с гражданското общество.
Б) Членски състав
През отчетния период продължават усилията на УС и на ръководителите
на секции по организационното укрепване на Съюза и попълването на
организацията с нови членове. Общо през 2019 г. са приети 47 нови учени .
По секции, най-много учени се присъединиха към: секция „Икономически
науки” – 20 учени; секция „Социални и правни науки” – 19; Секция „Медицина
и дентална медицина” – 6 ; Секция „Океанология” и „Морски науки и
технологии” - по 1.
В резултат на тези усилия, списъчният състав на Съюза към 31.12.2019
г. включва общо 352 редовно отчетени съюзни членове. Най –големи са
секциите по: „Медицина и дентална медицина” - 107 учени и секция
„Икономически науки” – 103 –ма; Нараства и броят на членовете в останалите
секции, а именно: секция „Технически науки” - 65 учени; секция „Социални и
правни науки” - 37 ; секция „Морски науки и технологии” - 20; секция
„Океанология” – 20 учени.
На база на гореизложеното могат да се оформят следните изводи:
➢ Налице е интерес към инициативите и дейността на организацията, което
се явява и мотив за включването на учени като нейни членове.
➢ Актуализирано е членството в Съюза, като е извършена ревизия на
членския състав и са отписани тези членове, които формално фигурират в
съставите на секциите.
➢ Към отчетния период СУ-Варна разполага със стабилен членски състав.
➢ Налице е положителна тенденция към увеличаване на членския състав за
всички секции в състава на СУ-Варна.
В) Изменение в материалното състояние на Съюза на учените -Варна
Въз основа на данни от счетоводството за 2019 г., финансовото
състояние на организацията към 1.12. 2019 г. възлиза на 31260,2 лв, които се
съхраняват в банковата сметка на организацията. Незначителна сума за
текущи работи е налице в касата на Съюза. Основните приходи са от членски
внос и такси за участие в конференции. Налице е финансова подкрепа на
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организацията от Община Варна. Бюджетният баланс за 2019 година е
положителен.
За отчетната 2019 година общо са сключени 7 граждански договора, като
хонорарите по тях са изплатени.
За воденето на счетоводство е сключен граждански договор със
счетоводител. То се извършва в електронен формат, с помощта на програмни
системи и въз основа на електронен подпис.
В заключение, основните констатации показват положителни
тенденции, свързани с финансовата стабилност на организацията, постоянен
членския състав и реализиране на научните мероприятия в съответствие с
планираните за периода.
Председател на Контролния съвет на СУ-Варна:
Проф.д-р М.Бъчварова
15.09.2020 г., Варна
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