ОТЧЕТ за дейността на ДКБ в периода 2010/2011 г.
1. Осъществена нова съдебна регистрация на ДКБ, с което се запълни
вакуума от липса на редовни регистрации от 2008 г. досега;
2. Подготвен и приет нов устав на ДКБ, позволяващ по-ясна защита на
правата на членовете на гилдията и тяхното професионално развитие;
3. Установени нови стандарти на деловодното и информационното
обслужване на дейността на ДКБ, пълноценен архив и контакти с
контрагентите;
4. Създаден нов управленски екип и наемане на постоянно заети в
управлението – изпълнителен директор и технически секретар;
5. Приети два нови нормативни актове - за гласуване на УС по
електронната поща и за организацията и отчетността на научните и
образователните изяви на ДКБ;
6. Възложен и осъществен одит за последния мандат, което ще бъде
традиционна практика при смяната на председателите на ДКБ;
7. Въведено ново модерно счетоводно обслужване и електронно
банкиране, издадени кредитна и дебитна карта на дружеството;
8. Доброволна регистрация по ЗДДС и начало на акумулиране на
средствата от спонсорите директно по сметките на дружеството,
пълноценно договориране, фактуриране и разплащания с всички
контрагенти;
9. Полагане началото на управление на финансовите средства на ДКБ,
сключване на първия едногодишен депозит;
10. Прилагане на ефективни мерки за събиране и отчет на членския внос и
уточняване на броя на членовете;
11. Наемане и установяване на дружеството в нов офис на адрес: 1407
София, бул. Джеймс Баучер № 76, ет. 4, офис 422, с договор за наем за 3
години;
12. Приемане за пряко управление от ДКБ на всички договори и средства
по издаването и разпространението на сп. „Българска кардиология”;
13. Създаване на ново лого на ДКБ и регистрация в Патентното ведомство;

14. Издаване на нова серия от рекламни материали с логото на
дружеството, с цел брандиране;
15. Успешно осъществяване на всички изяви, залегнали в научната
програма за 2011 год., като при това са нараснали и наличните финансови
средства на ДКБ;
16. Подготвена изцяло договорно-правна рамка на 13-я конгрес – 4-7
октомври 2012 год., утвърдени условията за спонсорство и таксите за
правоучастие;
17. Подписан договор - ESC - National Societies Cooperation agreement for
the provision of administrative support for the Heart Failure Registry of the
EURObservational Research Programme of the European Society of Cardiology
на стойност 10 000 евро ;
18. Прозрачност на процеса на приемане на всички решения в УС, пълна
яснота за разходите и приходите на дружеството чрез внасяне на
периодични отчети от деловодството;
19. Установени отношения с НЗОК и МЗ за нови кардиологичните пътеки
и актуализиране на старите такива.
20. Зимно училище за специализанти по кардиология – превръщане на
тази изява в традиция и неговото провеждане през месец март всяка
година.
21. Създаването на почетен знак и значка на дружеството.
22. Провеждането на изявата – „Кардиолози и приятели” и набирането на
средства за благотворителни цели.
23. Създаването на Библиотека на пациента.
24. Брой на списание BG Health Media, посветен на кардиологията в
България.

Председател:

/проф. Асен Гудев/

