
ПРОЦЕДУРА 

ЗА НОМИНАЦИИ НА КАНДИДАТУРИ ЗА 

ОРГАНИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО НА 

КАРДИОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ (ДКБ) - 2012 г. 

 

 

1. Настоящата процедурата е еднократна, и се отнася за избор на 

органите на ДКБ, който ще се проведе по време на Общото събрание на 

ДКБ на 7 октомври 2012 г. в гр.София – ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР, зала 

„Витоша”. 

 

2.  Комисията на ДКБ за номинациите е утвърдена с решение по т.2, 

протокол от 10 април 2012 г. на Управителния съвет (УС) на ДКБ в състав: 

- д-р Васил Стояновски – Касиер на ДКБ; 

- д-р Светлозар Сардовски – член на УС на ДКБ; 

- Николай Иванов – Изпълнителен директор на ДКБ. 

 

3. Срокове по настоящата процедура: 

- 20 април 2012 г. – утвърждаване от УС на процедурата за 

номинациите, обнародването й в сайта на ДКБ и пускане по електронната 

поща на уведомителни писма за процедурата до всички членове на ДКБ; 

- 20 юли 2012 г. – краен срок за приемане на номинации по 

електронна поща, поща и факс; 

- 30 юли 2012 г. – доклад пред УС на ДКБ от комисията за 

номинациите. Комисията докладва, след като провери поименно 

изискванията за платен членски внос към ДКБ, за пълнота на представената 

информация и за ненадхвърляне на определения от устава на ДКБ 

максимален брой мандати за всеки един кандидат поотделно; 

- 4 септември 2012 г. – утвърждаване от УС на номинациите и 

поставяне на списъка с номинираните в сайта на ДКБ, пускане по 

електронната поща на уведомителни писма за номинациите до всички 

членове на ДКБ. 



4. Условия за участие в номинирането по тази процедура: 

Право да номинират, да избират и да бъдат избирани в органите на 

ДКБ имат всички членове на ДКБ, които редовно са отчели членския си 

внос за 2012 г. и за миналите години, считано към датата 20 юли 2012 год. 

(крайният срок по процедурата за подаване на номинации). 

От неизпълнилите това изискване членове няма да се приемат 

номинации, а ако техните кандидатури бъдат представени - няма да се 

вземат предвид от комисията на ДКБ за номинациите.  

Проверка на личния си статус относно членския внос всеки един от 

членовете може да извърши веднага чрез запитване до техническия 

секретар на ДКБ на адрес bsc.office@yahoo.com или на GSM 0889 788446. 

Заплащане на членски внос в ДКБ всеки член може да извърши без 

забавяне по два начина:   

- чрез модула за електронно разплащане в сайта на ДКБ 

www.cardiobg.com , в който може да ползва дебитната или кредитната си 

карта; 

- чрез банков превод в сметката на ДКБ в УНИКРЕДИТ  БУЛБАНК, 

София 1000, пл. „Света Неделя” 7 -  SWIFT/BIC:     UNCRBGSF, IBAN:      

BG98 UNCR 9660 1001 8539 10. 

 

 

5. Подаване на номинациите следва да се извърши по един от 

посочените три начина: 

а/ по електронната поща – на адреса на Изпълнителния директор на 

ДКБ Николай Иванов: deltahold@yahoo.com ; 

б/ по факс – на телефонен номер в София (02):  9877477, денонощно 

разполагаем; 

в/ по пощата – на адреса на ДКБ: София – 1407, Бул. „Джеймс 

Баучер” № 76, ет. 41 офис 422. 

 

6. Съдържание на номинациите: 

А/ Всяка една номинация задължително съдържа следната 

информация: 

а/ имена и координати за връзка (GSM, ел.поща) на предлагащия 

номинацията член на ДКБ; 
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б/ имена и координати за връзка (GSM, ел.поща) на подкрепящите 

номинацията членове на ДКБ (ако има такива); 

в/ кратко CV на номинирания кандидат по точен образец. Този 

образец  (европейски формат CV на български език) може да бъде изтеглен 

по интернет тук > http://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/curriculum-

vitae/templates-instructions; 

г/ точната изборна длъжност в органите на ДКБ, за която се номинира 

кандидата. 

Б/ Специални изисквания само към кандидатите за Бъдещ 

председател на ДКБ – освен задължителната информация по предходната 

точка, всеки един от кандидатите за Бъдещ председател на ДКБ трябва да 

представи допълнително и: 

а/ своя програма за развитието на ДКБ в средносрочен план (до 3 

страници формат А4); 

б/ своя номинация за Научен секретар на ДКБ, с когото би предпочел 

да работи в екип. 

Номинации, които не отговарят на точните изисквания за необходима 

информация по точка 6 от процедурата няма да бъдат разглеждани от 

комисията по номинациите на ДКБ. 

 

7. Изборни длъжности в органите на ДКБ, за които се очакват 

номинации в рамките на настоящата процедура: 

 

А/ Бъдещ председател на ДКБ – 1 позиция 

Съгласно Устава на ДКБ, по силата на избора през 2012 год. този 

кандидат ще изпълнява функции за 6 последователни години (3 мандата по 

2 години), както следва:  

- Бъдещ председател на ДКБ за мандата 2012-2014 год.; 

- Председател на ДКБ за мандата 2014-2016 год.; 

- Бивш председател на ДКБ за мандата 2016-2018 г. 

Съгласно член 37 (4) от Устава „Едно и също лице може да бъде 

избирано повторно за Председател на дружеството само след изтичане на 

три мандата след първоначалния му избор”. 
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Б/ Научен секретар на ДКБ за периода 2012 – 2014 год. – 1 позиция 

Съгласно член 38 от Устава на ДКБ Научният секретар се избира с 

мандат от 2 години, и може да бъде преизбиран за не повече от два 

последователни мандата. 

 

В/ Касиер на ДКБ за периода 2012 – 2014 год. – 1 позиция 

Съгласно член 39 от Устава на ДКБ Касиерът се избира с мандат от 2 

години, и може да бъде преизбиран за не повече от три последователни 

мандата. 

 

Г/ Членове на УС за периода 2012 – 2014 год. – 6 позиции 

Съгласно член 40 от Устава на ДКБ членовете на УС се избират с 

мандат от 2 години, и могат да бъде преизбирани за не повече от три 

последователни мандата. 

 

Д/ Резервни членове на УС – 3 позиции 

Съгласно член 26 от Устава на ДКБ за резервните членовете на УС 

няма определен мандат, няма ограничения относно преизбирането. 

 

Е/ Главен редактор на сп. „Българска кардиология” – 1 позиция 

Съгласно член 26 от Устава на ДКБ за Главния редактор на сп. 

„Българска кардиология” няма определен мандат, няма ограничения 

относно преизбирането. 

 

Ж/ Членове на Контролния съвет за периода 2012 – 2014 год. – 3 

позиции 

Съгласно член 46 от Устава на ДКБ членовете на КС се избират с 

мандат от 2 години, няма ограничения относно преизбирането. 

 

З/ Резервни членове на Контролния съвет – 2 позиции 

Съгласно член 26 от Устава на ДКБ за резервните членовете на УС 

няма определен мандат, няма ограничения относно преизбирането. 



 

8. Настоящата процедура не изчерпва възможностите за номиниране 

в изборните органи на ДКБ.   

Неотменно право на всеки един член на дружеството е да издига 

неограничен брой кандидатури за всички обявени позиции по време на 

заседанието на Общото събрание, което ще се проведе на 7 октомври 2012 г. 

в гр.София – ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР, зала „Витоша”. 

 

9. За информация - Длъжностните лица в ДКБ, които съгласно устава 

продължават по право функциите си като резултат на избор от Общото 

събрание през 2010 год. (т.е. не подлежат на ново гласуване през 2012 год.) 

са: 

- Асен Рачев Гудев – за длъжността Бивш председател на ДКБ за 

периода 2012 – 2014 г.; 

- Иво Спасов Петров – за длъжностите Председател на ДКБ за 

периода 2012 – 2014 г. и Бивш председател на ДКБ за периода 2014 – 2016 

г. 

 

10. За информация – Действащият Устав на ДКБ може да бъде 

изтеглен тук > http://host.bglot.com/cardiobg_files/2011/BSC_Ustav_2011.pdf  

 

11. За информация - Данни за поименния състав на изборните органи 

на ДКБ за последните 6 години: 

 

МАНДАТ 2010 – 2012 год. 

- Председател на УС   Асен Рачев Гудев 

- Бъдещ председател на УС  Иво Спасов Петров 

- Бивш председател на УС  Владимир Борисов Пилософ 

- Научен секретар   Елина Георгиева Балтаджиева – 

      Трендафилова 

- Касиер     Васил Георгиев Стояновски 
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- Членове на УС    Николай Маргаритов Рунев 

      Васил Димитров Велчев 

      Федя Петров Николов 

      Диана Крумова Трендафилова –  

      Лазарова 

      Йото Трифонов Йотов 

      Светлозар Иванов Сардовски 

- Резервни членове на УС  Мария Христова Миланова 

      Снежанка Томова Тишева – 

      Господинова 

      Валентина Минчева Минчева – 

      Кабакчиева 

- Главен редактор на сп. „БК” Димитър Христов Раев 

- Членове на Контролния съвет Евгений Георгиев Гошев 

      Арман Шнорк Постаджиян 

      Анна Иванова Кънева – 

      Ненчева 

- Резервни членове на КС  Найденка Иванова Гронкова 

      Добри Неделчев Хазърбасанов 

 

МАНДАТ 2008 – 2010 год. 

- Председател на УС   Владимир Борисов Пилософ 

- Бъдещ председател на УС  Асен Рачев Гудев 

- Бивш председател на УС  Цветана Маринова Кътова 

- Научен секретар   Елина Георгиева Балтаджиева – 

      Трендафилова 

- Касиер     Васил Георгиев Стояновски 



- Членове на УС    Николай Маргаритов Рунев 

      Васил Димитров Велчев 

      Федя Петров Николов 

      Вера Николова Сиракова 

      Юлия Борисова Македонска 

      Иво Спасов Петров 

- Главен редактор на сп. „БК” Димитър Христов Раев 

- Членове на Контролния съвет Евгений Георгиев Гошев 

      Арман Шнорк Постаджиян 

      Анна Иванова Кънева – 

      Ненчева 

 

МАНДАТ 2006 – 2008 год. 

- Председател на УС   Цветана Маринова Кътова 

- Зам.-председатели на УС  Божидар Тодоров Финков 

      Вера Николова Сиракова 

      Федя Петров Николов 

- Научен секретар   Асен Рачев Гудев 

- Касиер     Васил Георгиев Стояновски 

- Членове на УС    Младен Владимиров Григоров 

      Атанас Борсов Джурджев 

      Константин Николов Рамшев 

      Тихомир Радомиров Даскалов 

      Светла Георгиева Торбова 

      Теменуга Иванова Донева 

      Владимир Борисов Пилософ 

      Нина Николова Гочева 



      Стефан Веселинов Денчев 

      Юлия Борисова Джоргова – 

      Македонска 

      Валентина Минчева Минчева 

      Маргарита Радкова Цонзарова 

      Здравка Асенова Каменова 

      Светослав Живков Георгиев 

Снежана Томова Тишева – 

Господинова  

      Димитър Христов Раев 

      Александър Романов Доганов 

      Йото Трифонов Йотов 

      Валентин Асенов Петров 

      Сотир Тодоров Марчев 

      Ивайло Благовест Кожухаров 

      Вера Георгиева Йотова 

      Елина Георгиева Балтаджиева – 

      Трендафилова 

      Иво Спасов Петров 

      Диана Крумова Трендафилова – 

      Лазарова 

      Добри Неделчев Хазърбасанов 

      Тошо Луканов Балабански 

      Елка Георгиева Орешарска 

- Главен редактор на сп. „БК” Румяна Събчева Търновска – 

      Къдрева 

- Членове на Контролна комисия Найденка Златарева 



      Мария Цекова 

      Веска Цанова 


