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До   
Членовете на 
Дружеството на кардиолозите в България

гр. София, aприл 2011г.  

Уважаеми колеги,

Във връзка с нормалното функциониране и осъществяване на своята дейност, 
ДКБ призовава към своевременното заплащане на годишния членския внос за 
2011, както и невнесения членски  внос за минали години.
Напомняме  Ви,  че  членският  внос за  периода  2006 –  2009 е  в  размер  от  25 
лв./годишно,  а  съгласно  решение  на  УС  на  ДКБ  от  01  януари  2010  година 
членският внос е в размер от 50 лв./годишно.
Съгласно промените в Устава на ДКБ се ограничава възможността за плащане 
на годишния членски внос за повече от една година. Заплащайки членския си 
внос  към  дружеството  ще  докаже  своята  лоялност  и  като  редовен  член  на 
дружеството ще бъдете приоритентно канен на организираните национални и 
международни форуми, което е въпрос на престиж.
За улеснение и с оглед спестяване на вашето време  заплащането на годишния 
членски внос към ДКБ може да се осъществи:

- чрез  модула  за  електронно  плащане  на  членския  внос  през  сайта  на 
дружетвото – www  .  cardiobg  .  com  .

- по банков път: 
Банка: Уникредит Булбанк

IBAN: BG 98 UNCR 9660 1001 8539 10
ВІС: UNCRBGSF

Сп. „Българска кардиология”, както и Членските карти към ESC своевременно 
ще Ви бъдат предоставени, след като получим вашия банков превод за платен 
членски внос и актуален адрес за коредпонденция. Във връзка с горното, моля 
да  предоставите  следните  актуални  данни:  трите  си  имена,  месторабота, 
служебен и/или мобилен телефон, електронна поща, адрес за получаване на сп. 
„Българска  кардиология”.   Моля,  изпратете  исканата  информация на следния 
електронен адрес: kategeorgieva  @  yahoo  .  com  
Информация за това дали имате неплатен членски внос може да получите от 
техническия  секретар  на  ДКБ  –  г-жа  Екатерина  Георгиева, 
kategeorgieva  @  yahoo  .  com  
Ако  вече  сте  платили  дължимия  членски  внос,  моля  да  ни  извините  за 
причиненото неодобство. С най-добри пожелания за успешна работа,
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