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В З Е Т И  Р Е Ш Е Н И Я  

С  П Р О Т О К О Л  
от разширено заседане на Управителния съвет на Българското Национално 

Сдружение по Оториноларингология, Хирургия на Глава и Шия 

 

Днес, 31.01.2020 г. в гр. Пловдив се проведе разширено заседание на 

Управителния съвет (УС) на Българското Национално Сдружение по 

Оториноларингология, Хирургия на Глава и Шия (БНСОРЛХГШ). Със съвещателен 

глас, в заседанието участваха надзорния съвет и други членове, съгласно приложения 

присъствен лист. 

Заседанието се проведе при следния предварително обявен дневен ред: 

1. Анализ на дейността и състоянието на БНСОРЛХГШ до сега, 

административни проблеми и пропуски, констатирани от адв. Мария 

Шаркова. 

2. Предложение за административна реорганизация на сдружението и 

назначаване на постоянен административен персонал, на граждански договор 

с БНСОРЛХГШ – юрист, счетоводител и технически секретар. 

3. Финансиране на сдружението. Отчет за наличността по банкова сметка. 

Очаквани приходи и разходи. Постоянен съпорт от фирми. 

4. Актуални направления в дейността на БНСОРЛХГШ за следващите четири 

години. Ресори на заместник-председателите на БНСОРЛХГШ. Комисии и 

работни групи към БНСОРЛХГШ. 

5. Взимане на решение за представители на БНСОРЛХГШ пред 

международните сдружения по специалността. 

6. Вземане на решение за дати и място за провеждане на следващия конгрес на 

БНСОРЛХГШ. 

7. Актуализиране на договора с фирмата за организиране на конгреси – 

„Компания за международни конгреси” ООД. Събиране на средства от 

спонсори за конгреса. 
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8. Взимане на решение, съгласно чл. 14.1 от Устава, за определяне на отстъпка 

за членове на сдружението за курс „Ендоназална хирургия на заболяванията 

на носа, синусите и слъзните пътища“, 9-12 март 2020 г., Интегрален център 

към УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД. 

9. Създаване на организация за колаборация с всички по-малки сдружения на 

специлистите от подразделенията на медицинската специалност „УНГ 

болести” и провеждане на мероприятията им под егидата на БНСОРЛХГШ. 

10. Развитие на сайта на БНСОРЛХГШ. Изработка на вариант на сайта на 

английски език. Публикуване на събитията, провеждани от всички 

сдружения, свързани с оториноларингологията в създаден за целта и с 

нужните функционалности календар. /докладва доц. Марио Милков/ 

11. Развитие на списание „Медицински бюлетин по оториноларингология”. 

/докладва доц. Марио Милков/ 

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

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

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

Протокол от заседание на УС от 12.04.2019 г. 

 

По точка 1 от дневния ред: 

След обсъждане и гласуване, единодушно се взе следното РЕШЕНИЕ: 

1. Да се свика общо събрние на БНСОРЛХГШ на 27 март 2020 г. в гр. 

Правец, на което да се гласува годишния финансов отчет на сдружението. 

До 25.02.2020 г. да се залепи покана за общо събрание по адреса на 

регистрация и да се изпрати по имейл на членовете. 

 

По точка 2 от дневния ред: 

След обсъждане и гласуване, единодушно бяха взети следните РЕШЕНИЯ: 

2.1. Да се възложи на адв. Мария Шаркова подаването на ГФО за 2019 и 2018 

г. в законоустановените срокове, за което да се заплати адвокатски хонорар. 

2.2. Да се сключат граждански договори с технически секретар и 

счетоводител. Възнаграждението по тях да се предложи от проф. Карен Джамбазов 

и да се гласува от УС неприсъствено, по имейл. 

2.3. За юридически услуги да се плаща хонорар за извършена работа. 
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По точка 3 от дневния ред: 

След обсъждане и гласуване, единодушно бяха взети следните РЕШЕНИЯ: 

3.1. Председателят на сдружението да изпрати по имейл до всички членове на 

управителния съвет и на надзорния съвет отчета на „Компания за междунродни 

конгреси” ООД за конгреса през октомври 2019 г., проведен под председателството 

на проф. Румен Бенчев. 

3.2. Председателят и секретарят на сдружението да проведат срещи с 

фирмите, с цел осигуряване на финансов съпорт. 

3.3. Да се обменя информация с останалите сдружение в областта на УНГ 

болестите, с цел поддържане на общ календар за събитията и осигуряване на 

процент отстъпка от таксите за членовете на БНСОРЛХГШ, съгласно устава. 

3.4. Да се изпрати информация до всички членове на БНСОРЛХГШ за 

създаването на календар н интернет стрницата на сдружението и възможността за 

ползване на отстъпка от таксите за събития и курсове, провеждани под егидата на 

БНСОРЛХГШ. 

 

По точка 4 от дневния ред: 

След обсъждане и гласуване, единодушно се взеха следните РЕШЕНИЯ: 

4.1. За секретар на БНСОРЛХГШ се определя проф. Валентин Стоянов. 

4.2. За касиер на БНСОРЛХГШ се определя проф. Румен Бенчев. 

4.3. За координатор на БНСОРЛХГШ по организиране на конгреси и 

симпозиуми се определя проф. Румен Бенчев. 

4.4. За координатор на БНСОРЛХГШ по международно сътрудничество се 

определя проф. Диляна Вичева. 

4.5. За координатор на БНСОРЛХГШ по извънболнична медицинска помощ 

се определя проф. Валентин Стоянов. 

4.6. За координатор на БНСОРЛХГШ по развитие на списанието, сайта и 

календар със събития се определя доц. Марио Милков. 

4.7. За координатор на БНСОРЛХГШ по болнична медицинска помощ и 

СДО се определя доц. Юлиан Рангачев. 

4.8. За координатор на БНСОРЛХГШ по стандарти, наредби и консенсуси се 

определя проф. Диана Попова. 
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4.9. Към сдружението да се определят следните работни групи: 

- Аудиология, Отология и Невроотология, вкл. кохлеарна имплантация   

- Ринология, функционално-естетична хирургия и хирургия на базата на 

черепа  

- Ларингология и Хирургия на Глава и Шия, вкл. Онкология   

- Сънна апнея  

- Детска оториноларингология  

- Обединение на ръководители на УНГ клиники и отделения  

- Обединение на асистентите и специализантите  

- Медицинска експертиза  

Съставите, на които да се определят на ОС през м. март 2020 г. 

 

По точка 5 от дневния ред: 

След обсъждане и гласуване, единодушно се взеха следните РЕШЕНИЯ: 

5.1. Определят се следните представители в БНСОРЛХГШ в 

международните сдружения: 

International federation of head and neck oncologic societies (IFNOS)   доц. Д. Конов 

European Academy of otology and neuro-otology (EAONO)    доц. М. Милков 

International federation of otorhinolaryngological societies (IFOS)   проф. К. Джамбазов 

                                                                                                                      проф. Р. Бенчев 

                                                                                                                      проф. Д. Вичева 

 

European rhinologic society         проф. Д. Вичева 

          доц. Н. Сапунджиев 

Balkan society of otorhinolaryngology       проф. Р. Бенчев, 

          доц. М. Милков 

Bargain Assotiation        доц. М. Милков 

Manier Assotiation         доц. М. Милков 

World Sleep Assotiation        доц. М. Милков 

German society of otorhinolaryngology, head and neck surgery  проф. К. Джамбазов 

          доц. М. Милков 
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          доц. П. Руев 

                                            доц. Н. Сапунджиев 

Дунавско ОРЛ дружество       доц. М. Милков 

Междунар. черноморско дружество по отология и отоневрология доц. М. Милков 

Съюз на Българските Медицински специалисти    проф. К. Джамбазов 

          проф. Д. Попова 

Confederation of European Otorhinolaryngology     проф. Д. Вичева 

- Head and Neck Surgery 

UEMS – European union of medical specialists    проф. Д. Вичева 

          доц. П. Руев 

European laryngological society      доц. Н. Сапунджиев 

5.2. Да се проучи въпросът за членство на БНСОРЛХГШ е UEMS и в 

Европейското дружество по ларингология. 

По точка 6 от дневния ред: 

След обсъждане и гласуване, единодушно се взе следното РЕШЕНИЕ: 

6. Определят се дати за провеждане на XIV Национален конгрес по 

оториноларингология 9-11 октомври 2020 г. При наличие на по-добри оферти и 

свободни места за провеждането на конгреса, се допуска да се проведе в периода 2-4 

октомври 2020 г. Окончателното решение за дати, място и фирма за организирането 

на конгреса, ще се вземе след получаване на предложенията от фирмите, чрез 

гласуване по имейл. 

 

По точка 7 от дневния ред: 

След обсъждане и гласуване, единодушно се взе следното РЕШЕНИЕ: 

7. Да се възложи юридическо становище на адв. Мария Шаркова във връзка 

с актуализирането на договора, при вземане на решение по т. 6 за продължаване 

работата с „Компания за международни конгреси“ ООД или за прекратяването му, 

при взимане на решение за организиране на конгреса от друга фирма. 
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По точка 8 от дневния ред: 

След обсъждане и гласуване, единодушно се взе следното РЕШЕНИЕ: 

8. Определя се принципна отстъпка от 10% от таксите за членове на 

сдружението за всички събития, провеждани от и под егидата на БНСОРЛХГШ. 

При необходимост от определяне на различен процент отстъпка за конкретно 

събитие, ще се взима допълнително решение на УС, след представяне на мотивиран 

доклад от организатора/ите. 

 

По точка 9 от дневния ред: 

След обсъждане и гласуване, единодушно се взе следното РЕШЕНИЕ: 

9. След подготовката на календар за събитията в областта на 

оториноларингологията на сайта на сдружението, да се уведомят писмено всички 

други сдружения в областта на УНГ болестите, като същевременно се приканят да 

подават информация за публикуване в сайта, да провеждат събитията си под 

егидата на БНСОРЛХГШ и да осигуряват 10% отстъпка за членове. 

 

По точка 10 от дневния ред: 

След обсъждане и гласуване, единодушно се взеха следните РЕШЕНИЯ: 

10.1. Приема се офертата на Издателска къща „Стено“ за превод на сайта 

orl.bg на английски език с цена 480 лв. с ДДС еднократно. 

10.2. Приема се офертата на Издателска къща „Стено“ за създаване на 

календар за събития и годишна поддръжка на сайта orl.bg с цена 1200 лв. с ДДС 

годишно. 

 

По точка 11 от дневния ред: 

След обсъждане и гласуване, единодушно се взе следното РЕШЕНИЕ: 

11. Приема се офертата на Издателска къща „Стено“ за дигитализация на 

списанието, включваща създаването на отделен уеб сайт, годишна поддържка със 

заплащане на хостинг и домейн, обработка на материалите – снимки, текстове, 

редакция, корекция, предпечат, оформление, публикуване в pdf и издаване на 20 

екземпляра на хартия от всеки брой за целите на библиотеките, + депозит на 

Националната библиотека, на цена 2160 лв с ДДС на година – за 4 броя на 

списанието. 
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По точка 12 от дневния ред: 

След обсъждане и гласуване, единодушно се взе следното РЕШЕНИЕ: 

12. В списъка с активни членове на БНСОРЛХГШ да се включат: 

1) Д-р Марин Даракчиев  

2) Д-р Антоанета Михайлова Бачовска-Костадинова 

3) Д-р Дафинка Димитрова Димитрова-Василева  

4) Д-р Диана Стойкова Атанасова  

5) Д-р Ангел Борисов Божилов  

6) Д-р Цветана Петрова Лепарова  

7) Д-р Светлана Асенова Арсова  

8) Д-р Охан Каприел Арапян  

9) Д-р Венцислав Красимиров Георгиев  

10) Доц. д-р Александър Вълков Вълков  

11) Д-р Десислава Йорданова Досева  

12) Хуай Канхуш 

13) Владимир Благоев Лазаров 

14) Росен Марков Стойчев 

15) Даниела Пеева Пиперкова 

16) Диана Димитрова Цонева 

17) Любка Андонова Дженкова 

18) Даниела Станимирова Младенова 

19) Иво Павлов Бакърджиев 

20) Павлина Моллова 

21) Пламена Петрова 

22) Лиляна Димитрова Миткова 

23) Анелия Лазарова 

24) Диана Митева 

25) Антоанета Иванова 

26) Надя Петрова 

27) Татяна Михова 

28) Елена Маринова 

29) Ботко Илиев Ботев 

30) Йордан Николаев Котов 

31) Огнян Петров Лечев 

32) Недялка Янева Калъчева 
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33) Евгени Михайлов 

34) Айсун Айхан Али 

35) Иларий Иванов Янков 

36) Диляна Велизарова Божинова 

37) Зекие Ерхан Саатчъ 

38) Левин Юсеин Хасан 

39) Георги Петров Кукушев 

40) Венцислав Георгиев 

 

По точка 13 от дневния ред: 

Взе се решение въпросът да се разгледа на следващото заседание на 

Управителния съвет. 

 

 

 

Председател: 

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

 

 


