
Вх. № 94-363 от 30.01.2017г. До 

             М и н и с т ъ р а  на 

             образованието и науката  

             проф. дхн Николай Денков 

 София 1000, бул. "Княз Дондуков" 2A 

             press_mon@mon.bg, contact@mon.bg 

         

Д  О  К  Л  А  Д 

от проф. дфн Тодор Мишонов 

Председател на Софийски Клон на Съюза на Физиците в България, 

катедра Теоретична физика, Физически факултет,  

Софийски Университет „Св. Климент Охридски” 

бул. Джеймс Баучър 5, 1164 София 

mishonov@bgphysics.eu тел: 0 886 331 693 

 

Относно:  Включване на Олимпиадата по експериментална физика в календара на 

МОН  

 

Копие до:  акад. Александър Петров, Председател на Съюза на физиците в   

България (СФБ), проф. Иван Лалов, и други членове на Управителния 

съвет на СФБ, upb@phys.uni-sofia.bg, ръководството на Софийски клон 

на СФБ, комисията по провеждане на Олимпиадата по експериментална 

физика, спонсори и колеги съдействащи за провеждането на ОЕФ, ст. 

експерт от РУО София-град Петя Иванова, гл. експерт от МОН Ваня 

Русалова, проф. дфн Александър Драйшу, Декан на Физически факултет 

  Уважаеми г-н Министър, 

 

 Обръщам се към Вас като към Mинистър на oбразованието и науката и подновявам  

молбата си изказана към Вас лично в големия салон на БАН, Петата международна 

Олимпиада по експериментална физика (ОЕФ), която ще се проведе на 9 декември 2017 г. 

във Физически факултет (пристигане в София на 8 декември, обявяване на резултатите и 

заминаване на участниците на 10 декември) да бъде включена в календара на МОН заедно 

с другите национални олимпиади. 

 

Изчерпателна информация за олимпиадата може да бъде намерена на сайта на Софийски 

клон на Съюза на физиците в България  https://sites.google.com/a/bgphysics.eu/bgphysics/deynosti/epo 
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За първи път проблемът за включване на ОЕФ в календара на МОН бе разгледан в писмото 

ми до проф. Тодор Танев, изпратено на 26.11.2014г., Вх. № 94-22920. Официално писмо до 

г-жа Меглена Кунева бе изпратено от проф. Александър Драйшу на 20.05.2016 г. 

Вх. № 0401 145, но до днешна дата не сме получили отговор от министерството.  

 

Повтарям отново молбата, която изказвам от мое име, от името на Съюза на физиците в 

България и от името на Физически факултет на Софийски университет. За да облекчим 

командироването на участници в Олимпиадата (визи, пътни и настаняване) ние молим 

само за един ред добавен към календарния план на МОН, а именно:  

9 декември 2017 г., 5-та Международна Олимпиада по експериментална физика, София 

 

В момента не се нуждаем от финансово подпомагане, не се нуждаем от хонорари за 

авторите на задачата.  

 

Надявам се да съдействате писмото на проф. А. Драйшу, Декан на Физически факултет на 

Софийски университет с входящ номер Вх. № 0401 145 (20.05.2016) да получи отговор. 

 

Искрено Ви желая много успехи по време на Вашия мандат като Министър на 

образованието и науката. 

 

С уважение: 

 

 

/проф. дфн Тодор Мишонов/            

София, 25.01.2017 

  

 


