ДОКЛАД
НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ – ВАРНА
ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ ЗА 2021 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 следното:
А) Относно проведените мероприятия
Основните усилия на СУ-Варна за отчетния период са насочени към
организиране на традиционните конференции: „Науката в служба на
обществото – 2021“ и научна конференция „Културното наследство на Варна
и Черноморския регион 2021”.
Контролният съвет констатира, че планираните мероприятията през
проведения „Месец на науката – Варна 2021” 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.
По-голямата част от представените доклади в отделните секции са
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.
През цялата година работата беше затруднена от продължаващата
пандемия от COVID-19. Въпреки това, достижение за отчетния период е
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провеждането на две кръгли маси в Клуба на БТА на историческа тематика
и отпечатване на юбилейна книга на Съюза със снимков материал от
последните 70 г.
Гореизложеното е основание за констатацията, че основните усилия
са насочени към организиране на научни форуми и издигане на авторитета на
научната дейност и научните работници на Съюза.
Б) Членски състав
През отчетния период продължиха усилията на УС и на
ръководителите на секции по организационното укрепване на Съюза и
попълването на организацията с нови членове. Общо през 2021 г. са приети
18 нови учени. По секции, учени се присъединиха към: секция „Медицина и
дентална медицина” - 12 и секция „Икономически науки” - 6 учени.
В резултат на тези усилия, списъчният състав на Съюза към 31.12.2021
г. включва общо 351 редовно отчетени съюзни членове. Най–големи са
секциите по: „Медицина и дентална медицина” - 127 учени и секция
„Икономически науки” - 109; Запазват се броя на членовете на: секция
„Социални и правни науки” - 37; секция „Морски науки и технологии” - 21;
секция „Океанология” - 20 учени. Намалява броят на членовете в секция
„Технически науки” - 37 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 обновяване на членския състав.
В) Изменение в материалното състояние на Съюза на учените Варна
Въз основа на данни от счетоводството за 2021 г., финансовото
състояние на организацията към 31.12.2021 г. възлиза на 33798,20 лв., които
се съхраняват в банковата сметка на организацията. Незначителна сума за
текущи разходи от 13,97 лв. е налице в касата на Съюза.
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За отчетната 2021 година основните приходи са от членски внос и
такси за участие в конференции (около 60% от проходите). Налице е
финансова подкрепа на организацията от Община Варна. За отчетната 2021
година са платени: данък печалба, банкови такси, хонорари със съответни
осигуровки и ДОД, и външни услуги. Бюджетният баланс за 2021 година е
положителен.
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
членски състав и реализиране на научните мероприятия в съответствие с
планираните за периода.

20.06.2022 г.
гр.Варна

Председател на
Контролния съвет на СУ-Варна:
/ доц. д.н. П. Петров /
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