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Изх. № 76/ 04.07.2011г.

До 
Членовете на Дружеството

          на кардиолозите в България (ДКБ)

Уважаеми колеги,

        Управителният съвет (УС) на ДКБ направи анализ на дължимите членски 
вноски в дружеството за 2010 и 2011 год. 

Резултатът е изключително тревожен - от 797 члена на ДКБ по списък 
към  м.юни  2011  год.  платилите  членски  внос  за  2010  год.  са  424  члена,  а 
платилите за 2011 год. са 220 члена. 

Става дума за общо неиздължаване към дружеството на парични средства 
в особено големи размери. Както знаете, размерът на годишния членски внос е 
определен на 50 (петдесет) лева, считано от 01.01.2010 год.

Сумите, които ДКБ ежегодно събира като членски внос са съпоставими с 
тези,  които ДКБ разходва  за  издаването на сп.  „Българска  кардиология”  и за 
поддръжка на сайта на дружеството. В този смисъл плащането на членски внос 
за  всеки  един  член  е  преди  всичко  лична  инвестиция  в  професионалната 
информираност и повишаване на научната квалификация.

Въпросът  има  и  изключително  силен  морален  аспект.  Абсолютно  е 
недопустимо изправните членове да имат равни права с тези, които не плащат 
редовно членския си внос.

За  улеснение  на  членовете,  от  началото  на  2011  год.  създадохме 
многофункционален и удобен модул за електронно разплащане в сайта на ДКБ. 
Предлагаме  ви занапред  да  го  ползвате  като  основен  начин  на  плащане  към 
дружеството.

За проверка на текущия ви личен членски статус и дължимите суми по 
членския внос можете да се обръщате със запитване по електронната поща към 
техническия  секретар  на  ДКБ  Екатерина  Георгиева  на  адрес 
kategeorgieva@yahoo.com или на GSM 0889 788 446.

Съобразно решение на УС на ДКБ членския внос за текущата година се 
внася  не  по-късно  от  края  на  нейното  първо  тримесечие.  След  задълбочен 
анализ,  УС на ДКБ определи по изключение нов  срок за  внасяне на    всички   
дължими суми за 2010 и 2011 год. – 1 август 2011 год. 

Членовете, невнесли в този срок дължимите суми за членски внос за 2010 
и  2011  год.  ще  бъдат  отбелязани  като  нередовно  отчетени  членове  на  ДКБ. 
Членовете, невнесли тези суми до края на 2011 год. ще бъдат отбелязани като 
отпаднали от членство в ДКБ. 

Считано  от  1  август  2011  год.,  УС  ще  прилага  спрямо  нередовно 
отчетените членове на ДКБ следните мерки:

а/ Уведомяване на Европейското кардиологично дружество (ЕКД) за списъка на 
неотчетените членове, спиране на изплащането от ДКБ на годишната такса от за 
тях,  спиране  на  административните  действия  по  отчета  и  обработка  на 
членските им карти в ЕКД;
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 б/ Премахване на 20% отстъпка при плащане на таксите за участие във всички изяви на ДКБ;
        в/ Поименно изключване от списъците на командированите и участващите в международни изяви 
на ДКБ и ЕКД;
         г/  Поименно  изключване  от  списъците  на  изпълняваните  от  ДКБ  програми  и  проекти,  от 
работните групи и от финансираните от външни спонсори дейности на ДКБ;
         д/ Спиране на безплатната доставка на сп. „Българска кардиология”;
         е/ Ограничаване на правата за гласуване и избиране по време на   организационните форуми на 
ДКБ.
         След 1 август 2011 год. на сайта на ДКБ ще бъде публикуван поименния списък на нередовно 
отчетените членове на дружеството, а след 1 януари 2012 год. – списък на отпадналите от членство 
поради неиздължаване на членския внос.
         Призоваваме всички колеги за разбиране и толерантност, за ясно осъзнаване и на задълженията, 
произтичащи от членството в ДКБ.

Разчитаме на вашата подкрепа на нормалната дейност на ДКБ и на вашата професионална и 
колегиална етика.
 
София,
1 юли 2011 год.
 
                                                                                                          Управителен съвет на ДКБ


