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Р Е Ш Е Н И Я  В З Е Т И  

С  П Р О Т О К О Л  
от заседание на Управителния съвет на Българското Национално Сдружение по 

Оториноларингология, Хирургия на Глава и Шия 

 

Днес, 05.06.2020 г. от 12 часа се проведе заседание на Управителния съвет (УС) на 

Българското Национално Сдружение по Оториноларингология, Хирургия на Глава и 

Шия (БНСОРЛХГШ), чрез видеоконферентна връзка с възможност за гласуване в реално 

време. В заседанието участваха: проф. Карен Джамбазов, проф. Румен Бенчев, проф. 

Диана Попова, проф. Диляна Вичева, проф. Валентин Стоянов и доц. Марио Милков. 

Доц. Юлиан Рангачев беше възпрепятстван да участва в заседанието по здравословни 

причини. 

Заседанието се проведе при следния предварително обявен дневен ред: 

1. Обсъждане и гласуване на дневния ред. 

2. Взимане на решение за определяне на месечно възнаграждение за технически 

секретар и счетоводител на БНСОРЛХГШ, съгласно решение по т. 2.2 от 

Протокол на УС от 31.01.2020 г. 

3. Обсъждане и гласуване на годишния финансов отчет и отчета за дейността на 

БНСОРЛХГШ за 2019 г. 

4. Обсъждане и гласуване на годишния финансов отчет и отчета за дейността на 

БНСОРЛХГШ за 2018 г. 

5. Обсъждане и гласуване на годишния финансов отчет и отчета за дейността на 

БНСОРЛХГШ за 2017 г. 

6. Избор на дата и място за провеждане на Общо събрание. 

7. Обсъждане и гласуване на предложение за проект за изменение на Устава във 

връзка с необходимостта от осигуряване на възможност за дистанционно 

провеждане на заседания на ОС и УС в условията на епидемиологичен риск 

или при необходимост от вземане на неотложни решения. 
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8. Обсъждане и гласуване на предложения за Правилник за провеждане на 

заседанията на УС на БНСОРЛХГШ (предложения от проф. Стоянов и от адв. 

Шаркова). 

9. Избор на място и фирма-организатор на Националния конгрес по 

оториноларингология. 

10. Разглеждане на постъпилите заявления за членство в БНСОРЛХГШ. Вземане 

на решение по чл. 8, т. 4 от Устава за приемане на редовни членове. 

11. Взимане на решение, съгласно чл. 14.2 от Устава за мерки във връзка 

незаплатилите финансовите си задължения членове. 

12. Преразглеждане с цел конкретизиране на взетото решение по т. 7 от 

Протокол от заседание на УС от 12.04.2019 г. 

13. Разни. 

 

По точка 1 от дневния ред: 

След обсъждане и гласуване, с 5 от 6 гласа се взе следното РЕШЕНИЕ: 

1.1. УС одобрява и приема така предложения дневен ред, без т. 8. 

1.2. УС възлага на проф. Стоянов и адв. Шаркова да преразгледат 

съвместно двата предложени правилника по т. 8 и да изработят общ документ, 

който да предложат за разглеждане на следващото заседание. 

 

По точка 2 от дневния ред: 

След обсъждане и гласуване, единодушно бяха взети следните РЕШЕНИЯ: 

2.1. УС определя разход от 250 лв. месечно за заплащане за административни 

услуги от технически изпълнител за сдружението. 

2.2. УС определя разход от 250 лв. месечно за заплащане за административни 

услуги от счетоводител за сдружението. 

 

По точка 3 от дневния ред: 

След обсъждане и гласуване, с 5 от 6 гласа бяха взети следните РЕШЕНИЯ: 

3.1. Приема Годишния финансов отчет и Отчета за дейността на 

БНСОРЛХГШ за 2017 г. 

3.2. УС възлага на Председателя да представи Годишния финансов отчет и 

Отчета за дейността на БНСОРЛХГШ за 2017 г. на Надзорния съвет за одобрение. 
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По точка 4 от дневния ред: 

След обсъждане и гласуване, с 5 от 6 гласа бяха взети следните РЕШЕНИЯ: 

4.1. Приема Годишния финансов отчет и Отчета за дейността на 

БНСОРЛХГШ за 2018 г. 

4.2. УС възлага на Председателя да представи Годишния финансов отчет и 

Отчета за дейността на БНСОРЛХГШ за 2018 г. на Надзорния съвет за одобрение. 

 

По точка 5 от дневния ред: 

След обсъждане и гласуване, с 5 от 6 гласа бяха взети следните РЕШЕНИЯ: 

3.1. Приема Годишния финансов отчет и Отчета за дейността на 

БНСОРЛХГШ за 2019 г. 

3.2. УС възлага на Председателя да представи Годишния финансов отчет и 

Отчета за дейността на БНСОРЛХГШ за 2019 г. на Надзорния съвет за одобрение. 

 

По точка 6 от дневния ред: 

След обсъждане и гласуване, с 5 от 6 гласа се взе следното РЕШЕНИЕ: 

6. Следващото Общо събрание на БНСОРЛХГШ да се проведе на 23 юли от 

14 часа в залата на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ – гр. София, при така 

предложения дневен ред. 

 

По точка 7 от дневния ред: 

След обсъждане и гласуване, с 4 от 6 гласа се взе следното РЕШЕНИЕ: 

7. УС одобрява направените предложения за промени в чл. 19 от Устава и 

възлага на Председателя да ги постави на обсъждане и гласуване от Общото 

събрание. 

 

По точка 8 от дневния ред: 

Отлага се за разглеждане на следващото заседание. 

 

По точка 9 от дневния ред: 

След обсъждане и гласуване, с 4 от 6 гласа се взе следното РЕШЕНИЕ: 

9.1. Да се сключи договор с фирма „Компания за международни конгреси“ за 

организиране на националния конгрес от 2 до 4 октомври 2020 г. в хотел РИУ 

Хелиос Парадайз, Слънчев бряг, съгласно условията в предоставената оферта. 

9.2. Да се проучи възможността за онлайн провеждане на конгреса. 
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По точка 10 от дневния ред: 

След обсъждане и гласуване, единодушно се взеха следните РЕШЕНИЯ: 

10.1. Приемат се за членове в БНСОРЛХГШ: д-р Мелек Ракаджиева, д-р 

Ивелин Христов, д-р Денис Милков, д-р Каролин Елиас, д-р Халиде Саидова, д-р 

Асен Меджедиев. 

10.2. С приемането на новите членове, общият брой на членовете на 

БНСОРЛХГШ от 159 става на 165. 

 

По точка 11 от дневния ред: 

След обсъждане и гласуване, единодушно се взе следното РЕШЕНИЕ: 

11.1. От сдружението се изключват членовете, незаплатили членски внос за 

2020 г.: д-р Анелия Щерева, д-р Ботко Ботев, д-р Виолета Кашукеева, д-р Даниел 

Петков, д-р Даниела Младенова, д-р Диана Митева, д-р Диляна Божинова, д-р 

Димитър Йонов, д-р Евелина Стоянова, д-р Константин Борисов, д-р Луай Канхуш, 

д-р Мая Благоева, д-р Надя Петрова, д-р Нина Стоянова-Пекачева, д-р Пламена 

Петрова, д-р Рангел Димитров, д-р Свиден Яначков, д-р Стоян Димитров, д-р 

Христо Бенов, д-р Цветомир Стоянов. 

11.2. На изключените членове, упоменати в т. 11.1 се предоставя толеранс до 

30.06.2020 г., в който имат възможност да заплатят членския си внос към 

сдружението и да подновят членството си. 

11.3. С изключването на незаплатилите членове, общият брой на членовете 

на БНСОРЛХГШ от 165 става 145, считано от 05.06.2020 г. 

11.4. УС възлага на Председателя, след изтичането на дадения период на 

толеранс, съгласно т. 11.2. направи справка за плащанията и да утвърди списък а 

актуалния брой на членовете към 01.07.2020 г.  

 

По точка 12 от дневния ред: 

След обсъждане и гласуване, единодушно се взеха следното РЕШЕНИЕ: 

12.1. На годишна основа 5% от прихода на БНСОРЛХГШ да се заделя в 

резервен фонд, средствата, от който могат да се харчат само с решение на Общото 

събрание. Изпълнението да се организира от счетоводителя. 

12.2. Адв. Шаркова да даде становище необходима ли е промяна в устава с 

цел изпълнение на решението по т. 12.1. 
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По точка 13 от дневния ред: 

След обсъждане и гласуване, единодушно се взеха следните РЕШЕНИЯ: 

13.1. УС възлага на доц. Милков контрол по изпълнението на одобрените 

доработки в сайта на сдружението – създаване на календар и превод на английски 

език. 

13.2. УС определя работна група: проф. Стоянов, проф. Вичева и доц. 

Милков, която да изготви форма за рецензии на списанието до края на м. юни 2020 

г. 

 

 

Председател: 

Проф. д-р Карен Джамбазов, д.м. - Председател 

 

 


