
Отчетно-изборно събрание на Софийски клон (СК) на Съюза на 

физиците в България (СФБ) 

 
ПРОТОКОЛ  

 

Отчетно-изборното събрание на СК на СФБ се проведе на 15 март 2014 г, 10:00 в 

аудитория А 301 на Физически факултет, бул Дж. Баучър 5. Присъстваха около 30 

членове на на СК на СФБ. Беше предложено и прието събранието да се проведе в 

режим на „падащ кворум”. 

Събранието протече при следния Дневен ред:  

1. Разглеждане на Отчетен доклад за работата на СК на СФБ за периода 2011-2013 год. 

2. Изказвания по доклада. 

3. Избор на ново ръководство на СК на СФБ.  

4. Избор на делегати за конгреса на СФБ през март 2014г.  

5. Разни.  

 

Към т. Разни: 

Тодор Мишонов докладва относно предложението за отговор-писмо подготвено от 

името на СК на СФБ във връзка с проведения курс за учители по физика в CERN 

(Европейския ц-р за ядрени изследвания). Писмото и материалите около него бяха 

предложени на участниците за разглеждане, мнение, препоръки и подкрепа.  

 

По т. 1 Тодор Мишонов, председател на СК на СФБ прочете отчетния доклад за 

работата на СК и ръководството му през отчетния период (2011-2013г.). Бяха 

коментирани традиционните за СК дейности, като: ежегодният конкурс за прибори по 

физика (провеждан на 8 юни), организиран с активното участие на учители по физика и 

техните ученици; работата на юлската лектория „Проблеми на модерната физика” с 

учителите по физика; традиционните есенни срещи-колоквиуми на учителите в 

Гюлечица, проведени през 2011 и 2012. Отбелязана беше и дейността на Клуба на 

физика. Основно беше дискутирана работата на СК и председателя Тодор Мишонов по 

организирането и провеждането на Втория Конгрес по физика, през септ. 2014 г.  

Беше отбелязано, че в кабинетите по физика на редица у-ща отлежава стандартна 

учебна апаратура за провеждане на експерименти по физика с учениците, която почти 

не се използва. Беше подчертана важността на провеждания конкурс за прибори и  

компютеризирания експеримент, една важна нова инициатива. Нов елемент в дейността 

на СК е поддържането на web-сайта на СК (главно с усилията на председателя Тодор 

Мишонов), на списъка на членовете на СК, архив от протоколите на заседанията на СК, 

финансовата отчетност и др.  

По т. 2 Изказвания по доклада: 
 - В. Тодоров допълни, че коледната лектория по био-медицинска физика е също важна 

активност, която трябва да се отбележи (и на практика е включена в доклада). Той 

отбеляза, че е проблем намаляващата членска маса в СК (по документи само около70 

души плащат членски внос) и какво може да се направи, за да се променят нещата с 

членството в СФБ.  

Бяха направени предложения да се напише писмо за съдействие до Декана на ФзФ Вл. 

Голев, по отношение на съдействие в даването на информационен канал и интернет 

платформата, свързана с организиране на интернет сайта на СК, аналогично и до 

Институтите на БАН, защото информацията е важна за работата на СК.  

 - Ренна Дюлгерова – важно е да се привличат млади членове – физици в СК и в СФБ, 

но въпросът който се поставя от редовите членове е каква е ползата от това членство в 



СФБ. Напр. в Атомния ц-р допреди няколко години е имало много повече членове, 

около 200 колеги-физици, но сега са много по-малко и постоянно намаляват. Тя 

отбеляза, че въпросът свързан с участието на учителките по физика (основателките на 

конкурса за уреди (пособия) по физика е много важна и подкрепя тяхното издигане за 

почетни членове на СФБ.  

 - Анка Райчева подкрепи кандидатурите на Галя Русева и Росица Лефтерова за 

почетни членове на СФБ, чиято работа познава отблизо, като зададе въпрос относно 

участието на учителката Светла Панайотова от 81-во у-ще. Трябва да се даде по-

подробна информация (може би справка с някои данни) за тези 3 учителки, които се 

предлагат за почетни членове. Учителят Теодоси Теодосиев също се подкрепя за 

издигане за почетни членове на СФБ. Беше предложено да се гласува поотделно всяка 

кандидатура. Тя засегна и проблемите с ниското членство в Съюза на физиците, и по-

специално при учителите по физика, където нещата не стоят добре, например, няма 

организации в Благоевград, Казанлък. Също и проблемите с обучението по физика- 

химици, биолози, математици-информатици, преподават физика освен физиците, (т.е. 

от природнити науки)като има значение дали природните наука са им първа или мтора 

специалност.  

 - Младен Матев - СК е член на СФБ, който е член на Европейското Физическо д-во 

(ЕФД)и в тази връзка има полза от членството в СФБ, тъй като може да се работи на 

полето на активностите по ЕФД, конференциите и др. Мероприятия, които се 

организират по тази линия. Трябва да се работи по отварянето на СК, тъй като нашата 

организация има по-малко членове от Пловдивския или от Търновския клон. Трябва да 

си зададем въпроса каква е ролята на СК сред работата на колегите физици в София 

или на СФБ в Б-ия.  

 - Васил Йорданов – който е натоварен от Т. Мишонов да отговаря за сайта на СК, като 

резултатите са налице, защото сайта е добре организиран и поддържан от него.  

Т. Мишонов коментира проблемите по организирането и създаването на сайта на СК и 

на конгреса по физика, основно свързани със запазването на домейн и финансовото му 

обезпечаване , което беше реализирано главно с активното участие на Т. Мишонов.  

 - Олег Йорданов предложи да се създадат секции към отделните Институти на БАН, 

ТУ, и Университетите, като по този начин се върнем към практиките от предишни 

години. Ползата от членството расте с броя на хората участващи като членове в 

първичните звена. Едно преимущество за членовете на СФБ би било намаляването на 

таксата за участие в организираните от СФБ конференции по физика.  

 - Мария Коларова подкрепя предложението на Олег Йорданов за търсене на 

възможности за създаване на първични секции по физика в отделните Институти или 

центрове на БАН, Университети или организации.  

 - Василка Пенчева – членовете на СФБ трябва да са първо членове на някаква низова 

организация, секция напр.  

Проблеми – Физиците от Институтите на БАН не си плащат чл. внос към СК, особено 

тези, които са членове на УС, а предпочитат да си го плащат директно на Снежана 

Йорданова в УС на СФБ. Ще продължи Финансовият отчет на ревизионната комисия,  

 

 



 

Отчетно-изборно събрание на Софийски клон (СК) на Съюза на 

физиците в България (СФБ) 

Заседание на 15 март 2014 г.  

Беше прието ръководството на СК на СФБ да се състои от 15 души членове.  

За председател на СК на СФБ беше избран Тодор Мишонов.  

Предложения за ръководство на СК на СФБ    гласували 

1. Мария Коларова – НИМХ-БАН     20д.  

2. Орлин Георгиев – НИМХ-БАН      20д.  

3. Димитър Петров – НЦРЗ - (Мед.Физика)    20д.  

4. Василка Пенчева – ИЕ-БАН      19д.  

5. Стефан Балабанов - председател на клуба на физика   19д.  

6. Васил Йорданов – ФзФ – СУ      19д.  

7. Станислав Запрянов - ФзФ – СУ     19д.  

8. Лили Самуркова – учителка      19д.  

9. Нонка Байлова – учителка      19д.  

10. Младен Матев – ИЯИЯЕ-БАН     19д.  

11. Анка Райчева – учителка      19д.  

12. Маргарита Горанчева – учителка     18д.  

13. Евгения Стойновска – учителка     18д.  

14. Петя Иванова – старши експерт РИО София   18д.  

15. Румяна Митева – учителка      17д.  

Отпаднаха:  

16. Невена Кожухарова – ТУ      15д. 

17. Кремена Николова Дукадинова - учителка   14 д. 

 

Ревизионна комисия 

1. Кремена Пенчева – учителка 

2. Невена Кожухарова – ТУ  

3. Кремена Дукадинова – учителка  

Бяха предложени и подкрепени за членове ва УС на СФБ следните колеги: 

1. Екатерина Бъчварова – НИМХ-БАН – председател на секция Метеоролози на СФБ  

2. Василка Пенчева от ИЕ-БАН – за член на Ревизионната комисия  

 

 



Предложение за почетни членове на СФБ: 

1. Теодоси Теодосиев – учител 

2. Росица Лефтерова  - учителка  

3. Светла Панайотова - учителка 

4. Галя Русева – учителка 

 

Протоколирал:  Мария Коларова 


