
   

 

 

ОТЧЕТ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

НА ДРУЖЕСТВОТО НА КАРДИОЛОЗИТЕ В 
БЪЛГАРИЯ 

 

 

ЗА ПЕРИОДА 3.10.2014 г. - 7.10.2016 г. 

Дружеството на кардиолозите в България (ДКБ) е учредено през 1952 година, 
през 1997 г. е регистрирано в гр. София като сдружение с нестопанска цел.  

ДКБ е пълноправен член и представлява Република България в Европейското 
кардиологично дружество (ЕSC) и Световната сърдечна федерация (WHF) – двете най-
значими международни организации в областта на кардиологията. 

ДКБ популяризира най-новите постижения в областта на кардиологията, 
съдейства за издигане на професионалното равнище на кардиолозите в България и 
подпомага международните контакти на своите членове. 

ДКБ има регистрация като Continuous Medical Education Provider (CMEP) и 
извършва акредитации на научни изяви в Еuropean Board of Accreditaion in Cardiology 
(ЕВАС). 

Основната дейност на ДКБ е насочена към организиране на участието в 
международни и национални образователни и научни прояви - конгреси, курсове, 
семинари и симпозиуми, свързани с развитието на кардиологията. 

През периода на мандата на Управителния съвет (УС) на ДКБ (октомври 2014г. – 
октомври 2016г.) бе извършено следното, по направления: 
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Научни изяви 
Проведени през 2015 год. 

-  Симпозиум по артериална хипертония, 28 февруари 2015г.  

-  Зимно училище за специализанти, 19 - 22 март 2015г. 

-  Училище за антиагреганти и антикоагуланти, 9 - 10 май 2015г. 

-  Симпозиум по остра и хронична сърдечна недостатъчност, 6 - 7 юни 2015г. 

- Училище по детска кардиология, вродени сърдечни пороци, пулмонална 
хипертония, 4-5 декември 2015г. 

 

Проведени през 2016 год. 

-  Симпозиум по артериална хипертония, 27 февруари 2016г. 

-  Зимно училище за специализанти, 24 - 27 март 2016г. 

-  Симпозиум по остър коронарен синдром, 22 - 24 април 2016г. 

-  Симпозиум „Превенция на сърдечно-съдовите заболявания“, 13 - 15 май 2016г. 

- XV Национален кардиологичен конгрес, 6 - 9 октомври 2016г. 

От 1.1.2015 г. по решение на УС всички изяви от научната програма на 
дружеството могат да бъдат посещавани от редовно отчетените членове на ДКБ без да 
заплащат такса правоучастие. 

 

 

Издателска и информационна дейност 
Издания на ESC, преведени и издадени на български език през 2015 год. 

- 2014 ESC Guidelines on the diagnosis and management of acute pulmonary embolism 

- 2014 ESC Guidelines on the diagnosis and treatment of aortic diseases 
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- 2014 ESC Guidelines on diagnosis and management of hypertrophic cardiomyopathy 

- 2014 ESC/EACTS Guidelines on myocardial revascularization 

- 2014 ESC/ESA Guidelines on non-cardiac surgery: cardiovascular assessment and 
management 

- Acute Cardiovascular Care Association Clinical Decision-Making 

Toolkit 

 

Издания на ESC, преведени и издадени на български език през 2016 год. 

- 2015 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients 
presenting without persistent ST-segment evaluation  

-  2015 ESC Guidelines for the management of infective endocarditis  

- 2015 ESC Guidelines for the diagnosis and management of pericardial diseases  

- 2015 ESC/ERS Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension  

- 2015 ESC Guidelines for the management of patients with ventricular arrhythmias and 
the prevention of sudden cardiac death 

От 2014 г. по решение на УС всички публикувани нови насоки (guidelines) на ESC 
се превеждат и издават ежегодно на български език за сметка на дружеството Досега 
са издадени 22 европейски гайдлайна, които са раздадени в печатен вид на членовете и 
са предоставени са библиотеките на медицинските университети в страната. 

 

Изправно се поддържа и актуализира  Сървъра за дистанционно обучение на 
ДКБ - http://dl.cardiobg.com/  В неговата база данни ще се поддържат в цифров вид 
както всички печатни издания, така и презентациите от всички научни изяви на 
дружеството.  

През отчетния период ДКБ пусна в експлоатация нов Сървър за дистанционно 
обучение на пациенти и превенция - http://cardiosite.eu/ и нов сайт на списание 
„Българска кардиология“ със статии от български автори на английски език, 
индексирани в търсещата машина на ESC - http://sbk.cardiobg.com/  
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Официалното издание на ДКБ списание „Българска кардиология“ е най-
голямото научно периодично издание в страната със своите 4 броя годишно с обем по 
80 пълноцветни страници с оригинални български научни публикации. 

 

 

Подпомагане на български кардиолози за участие  

в научни изяви извън България 
 За отчетния период дружеството УС е приел решения за финансово подпомагане 
на български участници в научни изяви в чужбина, както следва: 

 - Димитър Печилков  – НКБ – гр. София - Прага, Чехия – 49th AEPC 2014, 19 
май - 24 май 2015 

 - Румен Маринов  – НКБ – гр. София - Прага, Чехия – 49th AEPC 2014, 19 май - 
24 май 2015 

 - Кипарисия Ненова- Каракашева  – НКБ – гр. София - Прага, Чехия – 49th AEPC 
2014, 19 май - 24 май 2015 

 - Александър Носиков – УБ „Лозенец“ – гр. София - Севиля, Испания – 2nd 
World  Congress on Acute Heart Failure, 23 май -26 май 2015 

 - Красимира Георгиева Яръмова  – УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ – гр. София - 
Севиля, Испания – 2nd World Congress on Acute Heart Failure,  23 май - 26 май 2015 

 - Татяна Живкова Чакалова-Янчева  – УМБАЛ „Д-р Г.Странски“ – гр. Плевен - 
Милано, Италия – 25-th European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Protection,  
12 юни - 15 юни 2015 

 - Методи Георгиев Миразчийски – НКБ – гр. Истанбул, Турция – ранна такса за 
Euro Prevent 2016 

 - Любомир Георгиев Димитров  – НКБ – гр. Рим, Италия – настаняване във 
връзка с участие в конгрес на AEPC 2016 

 - Татяна Живкова Чакалова - УМБАЛ «Д-р Г. Странски» Плевен – гр. Париж, 
Франция – ранна такса участие и самолетен билет за участие в 26th European Meeting 
on Hypertension and Cardiovascular Protection. 
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 - Николай Стоянов  – УМБАЛ „Св. Анна“ – гр. Лондон, Великобритания – такса 
участие и транспорт за конгрес конгрес „Eurothrombosis- London 2016“ 

 

 

Организационни въпроси 
- ДКБ ежегодно инициира и финансира активни кампании по отбелязване на 

„Световния Ден на Сърцето“, с цел привличане на общественото внимание върху 
проблематиката на сърдечно-съдовите заболявания; 

- Постигната е висока степен на публичност при дейностите, касаещи 
отчетността и финансова обезпеченост. Дейността на ДКБ стриктно се отразява в 
хронологични архиви; 

- Броят на членовете на ДКБ бележи постоянен ръст. От 463 члена към 2010 г., 
към момента членовете на дружеството са нараснали до 751; 

- Постигната е пълна прозрачност на процеса на приемане на всички решения в 
УС, както и пълна яснота за разходите и приходите на дружеството чрез качването на 
заглавната страница в сайта на ДКБ на всички годишни финансови отчети от 2010 г. 
до 2015 г. включително; 

- Наградени от УС с почетен знак и грамота за принос в кардиологията са: доц. 
Иво Петров (2015 г.), д-р Максим Хазан, проф. Младен Григоров, проф. Светла 
Торбова и проф. Тихомир Даскалов (2016 г.); 

 Постигнато е трайно увеличаване на финансовите активи на дружеството, 
паралелно с увеличаване на обема на научните и информационно - издателски 
дейности, осъществени в рамките на отчетния период. 
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