
 

ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА 

СЪСЛОВНО СДРУЖЕНИЕ ПО КАРДИОСТИМУЛАЦИЯ И ЕЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЯ 

В БЪЛГАРИЯ 

 

проведено на 30.07.2012 г .  
 
Днес 30.07.2012 г .  (понеделник) от 17:00 часа,  се проведе в сградата на Специализирана  

болница за активно лечение на сърдечно-съдови заболявания (СБАЛССЗ) “Св. Екатерина” на  
адрес гр.  София,  бул. “Пенчо Славейков” № 52А, при спазване на разпоредбите на Закона за  
юридическите лица с нестопанска цел („ЗЮЛНЦ") и на Устава на Съсловно Сдружение по 
кардиостимулация и електрофизиология в  България  се  проведе редовно Общо събрание на 
Съсловно Сдружение по кардиостимулация и електрофизиология в България, вписано в  
регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на Софийски градски съд по ф.д.  № 
11140/2002 г .  (наричана но -долу „ССКЕБ" или „Сдружението") при следния дневен ред:  

 
1. Вземане на решение за  приемане на отчет за дейността на управителния  съвет и  

председателя на сдружението за 2011 г .  
 2. Вземане на решение за  приемане на процедура относно прехвърляне на собствеността  

и поддръжката на Национален регистър за имплантацираните кардиостимулатори и 
кардиоветрер дефибрилатори от сдружението към Министерството на здравеопазването на 
Република България.  
 3. Вземане на решение за приемане на процедура по сертифициране на специалистите в  
областта на кардиостимулацията според приетите стандарти в Клинична пътека № 40.1  
Постоянна електрокардиостимулация с  имплантация на антибрадикарден пейсмейкър – 
еднокамерен или двукамерен,  и Клинична пътека № 40.2 Постоянна 
електрокардиостимулация с имплантация на ресинхронизираща система за  стимулация или 
автоматичен кардиовертер дефибрилатор.  

 4. Вземане на решение за  промяна на адреса на управление на сдружението от София ,  
район „Илинден“,  ул. Коньовица 65, в София,  Княжево,  ул. Войводина могила 123.  

 5. Вземане на решение за  приемане на нови членове на сдружението.  
 6. Други.  
  
Всички,  присъстващи на Общото събрание членове на Сдружението са изброени поименно в  

списък,  който е неразделна част от настоящия Протокол и който е заверен от Председателя и  
Секретаря на Общото събрание.  

Общото събрание бе открито от д-р Велечв  След надлежна регистрация на присъстващите 
членове на Сдружението,  както и след проверка на легитимацията им. Общото събрание взе с  
ЕДИНОДУШИЕ следното  

 

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ: 

" I .  В предварително обявения съгласно покана, обнародвана в „Държавен вестник",  бр. 42 от 
5 юни 2012  г .   страница  95, ден и 1 час  след предварително обявения час на  
заседанието на Общо събрание на ССКЕБ,  а именно  30.07.2012 г .  (понеделник)  от  
17:00 часа,,  са надлежно представени достатъчен брой членове на Сдружението,  
необходими за провеждането на заседанието, като към този момент са  регистрирани 
за участие в заседанието 20 (двадесет) члена.  Не съществуват  законови пречки за  
провеждане на Общото  събрание на  Сдружението и са налице всички необходими 
условия за вземане на решения по предварително обявения дневен ред."  



 

Общото събрание констатира,  че не са  постъпили възражения във връзка с така  
проведеното гласуване и резултатите от него.  

 

След това д-р Велчев  разясни процедурата за провеждане и гласуване на събранието, като  
предложи да бъде избран Председател на събранието, както следва:  

За Председател на заседанието на Общото събрание -    д-р Йовев  
 

Д-р Йовев направи следните предложения за  избор на Секретар на Общото събрание и за  
Преброител  

За Секретар на Общото събрание – д-р Велчев, а  за  Преброител:  д-р М .  Предовски  и д-р В .  
Трайков.  

Общото събрание констатира, че други предложения за избор на Председател, Секретар и 
Преброител на Общото събрание не са постъпили, след което с  ЕДИНОДУШИЕ взе следното  
 

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ: 

1. Избира за Председател на заседанието на Общото събрание  д -р Йовев  

2.  Избира за Секретар на заседанието на Общото събрание  д -р Велчев  

3.  Избира за Преброители:  д-р М.  Предовски и д-р В Трайков  

 
Общото събрание констатира,  че не са  постъпили възражения във връзка с така  
проведеното гласуване и резултатите от него  

Председателят на Общото събрание разясни на присъстващите, че  събранието следва да се  
проведе при следния  

 

ДНЕВЕН РЕД:  
1. Вземане на решение за  приемане на отчет за дейността на управителния  съвет и  

председателя на сдружението за 2011 г .  
 2. Вземане на решение за  приемане на процедура относно прехвърляне на собствеността  

и поддръжката на Национален регистър за имплантацираните кардиостимулатори и 
кардиоветрер дефибрилатори от сдружението към Министерството на здравеопазването на 
Република България.  

 3. Вземане на решение за приемане на процедура по сертифициране на специалистите в  
областта на кардиостимулацията според приетите стандарти в Клинична пътека № 40.1  
Постоянна електрокардиостимулация с  имплантация на антибрадикарден пейсмейкър – 
еднокамерен или двукамерен,  и Клинична пътека № 40.2 Постоянна 
електрокардиостимулация с имплантация на ресинхронизираща система за  стимулация или 
автоматичен кардиовертер дефибрилатор.  

 4. Вземане на решение за  промяна на адреса на управление на сдружението от София ,  
район „Илинден“,  ул. Коньовица 65, в София,  Княжево,  ул. Войводина могила 123.  

 5. Вземане на решение за  приемане на нови членове на сдружението.  
 6. Други.  

 
 

Общото събрание констатира, че не са постъпили други предложения или запитвания във 
връзка с оповестения дневен ред, поради което с ЕДИНОДУШИЕ взе следното  

 

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ: 

"Общото събрание на ССКЕБ да се проведе съгласно следния предварително определен и  
обявен в поканата, обнародвана в „Държавен вестник",  бр. 42 от 5 юни 2012 г .   страница  95 ,  



ДНЕВЕН РЕД:  

1. Вземане на решение за  приемане на отчет за дейността на управителния  съвет и  
председателя на сдружението за 2011 г .  

 2.  Вземане на решение за  приемане на процедура относно прехвърляне на собствеността  
и поддръжката на Национален регистър за имплантацираните кардиостимулатори и 
кардиоветрер дефибрилатори от сдружението към Министерството на здравеопазването на 
Република България.  

 3. Вземане на решение за приемане на процедура по сертифициране на специалистите в  
областта на кардиостимулацията според приетите стандарти в Клинична пътека № 40.1  
Постоянна електрокардиостимулация с  имплантация на антибрадикарден пейсмейкър – 
еднокамерен или двукамерен,  и Клинична пътека № 40.2 Постоянна 
електрокардиостимулация с имплантация на ресинхронизираща система за  стимулация или 
автоматичен кардиовертер дефибрилатор.  

 4. Вземане на решение за  промяна на адреса на управление на сдружението от София ,  
район „Илинден“,  ул. Коньовица 65, в София,  Княжево,  ул. Войводина могила 123.  

 5. Вземане на решение за  приемане на нови членове на сдружението.  
 6. Други.  

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното 
гласуване и резултатите от него. Всички процедурни изисквания са спазени и Общото 
събрание може да премине към решаване на въпросите по същество.  

На основание на чл. 25  ал.1, т .  1  и т.  3  ,  т.10 и т.  13 от Закона за юридическите лица с 
нестопанска цел във връзка с чл. 18 т.1,  т.З , т.10 и чл. 9 ал. 2 от Устава на Сдружението 
Общото събрание взе следните решения:  

РЕШЕНИЕ № 1 По точка 1 от дневния ред:  

 Вземане на решение за приемане на отчет  за дейността на Управителния съвет  и  
Председателя на Сдружението за 2011 г .   
 

Д-р Йовев, представи пред присъстващите членове,  отчета за работата на 
Съсловното Сдружение по кардиостимулация и електрофизиология в България  за периода  
2010 – 2011 г .и отчет финансови показатели на Сдружението.  

Извърши се обсъждане  на отчета и дейността на сдружението, като се засегнаха по  

важните дейности :  до момента са проведени четири  заседания.  Създаден бе първ и 

електронен регистър BGpace, в  който до момента са въведени около  3200 реализирани 

процедури. В регистъра се въвеждат процедури от общо 11 центъра за 

електрокардиостимулация от  цялата страна.  Дружеството има и страница във Facebook . 

Създадена  бе нова  клинична пътека  40.2 включваща имплантациите на сложните устройства 

– CRT, ICD. По този начин за първи път в България бе улеснена имплантацията  на тези 

устройства, частично излизащи безплатни за определен брой пациенти годишно. Повишена 

бе и сумата за заплащане по  клинична  пътека 40.1. Изготвени бяха  правила за  

сертифициране на кадрите в  областта на електрокардиостимулацията. Създаден бе и 

първият  ICD регистър. Осъществени бяха и редица медийни изяви под формата на 

интервюта ,  оказали силно обществено влияние  върху проблема на лечението на СН със CRT 

и профилактиката на ВСС с имплантируеми дефибрилатори.  В банковата сметка на  

дружеството са направени и няколко дарения.  Общо приходи -  9800 лв.,  разходи – 8008.5  лв ,  

печалба от дейност – 1245.48 лв.Някои от членовете на сдружението все още не са платили 



членски внос .  България  за поредна година подава навременна информация публикувана в  

„Бялата книга”   на EHRA. Една от най-важните задачи пред дружеството е  сертифицирането 

на лекарите  имащи право да имплантират постоянни електрокардиостимулатори.   
След обсъждане, Отчета  за работата на Съсловното Сдружение по кардиостимулация  и 
електрофизиология в България за периода  2010 – 2011 г .и отчет финансови показатели на 
Сдружението,  се подложи на гласуване, приет единодушно.  

 

"ЗА":  20 Гласували  „ПРОТИВ"  0 Гласували  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ":  0 
 
 

РЕШЕНИЕ № 2 По точка 2 от дневния ред:  

Вземане на решение за приемане на процедура относно прехвърляне на собствеността и 

поддръжката на Национален регистър за имплантацираните ,  кардиостимулатори и 

кардиоветрер-  дефибрилатори от сдружението към Министерството на здравеопазването на 

Република България.  

Д-р Йовев, прочете писмо номер 63 -00-57 от проведената среща със зам.министъра на 

здравеопазването д -р Минчо Вичев, депозирано на 11.05.2012 год.в МЗ до Министъра на 

здравеопазването Д. Атанасова.  

След обсъждане се взеха следните решения :   

1.  Да се  за стартира процедура за прехвърляне за право на ползване на Националният 

регистър за имплантацираните кардиостимулатори и кардиоветрер-дефибрилатори от 

Сдружението към Министерството на здравеопазването на Република България.  

2.  Министерството на здравеопазването на Република България поема отговорността за 

поддръжката на националният регистър .  

3. Собствеността   на Националният регистър за имплантацираните кардиостимулатори и 

кардиоветрер-дефибрилатори,  остава на сдружението .   

4. Сдружението си запазва  правото за  корекции на сайта.  

5. Председателят  на Сдружението да има право за   достъп до всички  статистически данни 

на Националният регистър за имплантацираните кардиостимулатори и 

кардиоветрер-дефибрилатори.  



6. Председателя на Сдружението  да се отчита за броя имплантирани 

Електрокардиостимулатори  по: видове  модели  и видове процедури на всеки 6 м пред МЗ и 

веднъж  годишно пред Европейската асоциация по ритъмни нарушения – EHRA, както, и 

данните да се предоставят за изработване на книгата -  W hite Book ,  издавана веднъж 

годишно.  

7. Националният регистър за  имплантацираните кардиостимулатори и 

кардиоветрер-дефибрилатори, да бъде обновен, като се включат в него  и  

Електрофизиологичните процедури извършвани в България.  

Всичките седем точки бяха  предложени за  гласувани в пакет, приети единодушно.  

"ЗА":  20 Гласували  „ПРОТИВ"  0 Гласували  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ":  0 

 

 
 

РЕШЕНИЕ № 3 По точка 3 от дневния ред:  

Вземане на решение за приемане на процедура по сертифициране на специалистите в  
областта на кардиостимулацията според  приетите стандарти в Клинична пътека № 40.1  
Постоянна електрокардиостимулация с  имплантация на антибрадикарден пейсмейкър – 
еднокамерен или двукамерен,  и Клинична пътека № 40.2 Постоянна 
електрокардиостимулация с имплантация на ресинхронизираща система за  стимулация или 
автоматичен кардиовертер дефибрилатор.  

 

На базата на депозираното писмо номер 63-00-57,  депозирано на 11.05.2012 год.в МЗ до 

Министъра на здравеопазването Д. Атанасова, се извърши обсъждане и се взеха следните 

решения :  

1. Да се изготви списък на всички лекари със специалност кардиология или кардиохирургия 

имплантиращи самостоятелно електрокардиостимулатори, и да се извърши нулево 

сертифициране на всички лекари отговарящи на стандартите по кардиология за изпълнение 

на клинични пътеки №  40.1 и № 40.2 .  

2. Да се  изготви списък на  всички лекари които се обучават ,  но на този етап  не имплантират 

самостоятелно електрокардиостимулатори,  и да се  определят условията за ре – 

сертифициране от МЗ.  



3. Сертификата  придобит чрез  EHRA ,  да бъде приет  като достатъчен за извършване  на  ре  

– сертифициране на дейността електрокардиостимулация в България, при условия 

отговарящи на стандартите по кардиология  приети от МЗ на РБ.  

Всичките три точки бяха предложени за гласувани в пакет, приети единодушно.  

"ЗА":  20 Гласували  „ПРОТИВ"  0 Гласували  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ":  0 

 

РЕШЕНИЕ № 4 По точка 4 от дневния ред:  

Вземане на решение за  промяна на адреса на управлениe на Сдружението от  гр. София, 

район „Илинден”,  ул. „Коньовица” № 65 на гр. София, Княжево,  ул.Войводина могила  N 123 .  

Всички колеги декларираха съгласие за промяна на адреса на управление ,  Д -р Велчев 

предложи,  новият адрес да бъде на адреса на Дружеството на Кардиолозите в България.  

Предложението за промяна на адреса на управление да бъде на адреса на Дружеството на 

Кардиолозите в България , бе предложено за гласуване, прието единодушно.   

"ЗА":  20 Гласували  „ПРОТИВ"  0 Гласували  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ":  0 

 

РЕШЕНИЕ № 5 По точка 5 от дневния ред:  

Вземане на решение за приемане на нови членове на Сдружението.  

Като членове към сдружението  се присъединяват и нови лекари :  Доц. Владимир 
Данов, Д-р Петър Петров,  Д-р Николай Бонев ,  Д-р Стоян Лазаров, Доц. Арман Постаджиян,  
Д-р Динчо Тонев, Д-р Станислав Иванов Стефанов ,  Д-р Красимир Петков,  Д -р  Цеца Велкова,  
Д-р Хазърбасанов,  Д-р Костадин Котирков, Д -р Синджирлиева, Д -р Валери Гелев.   

Всичките описани по -горе се приемат групово ,  чрез гласуване  единодушно.  

"ЗА":  20 Гласували  „ПРОТИВ"  0 Гласували  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ":  0 

РЕШЕНИЕ № 6 По точка 6 от дневния ред:  



Други.   

 Общото събрание взе следните решения:  

1. Д-р Предовски ще събира членски внос -  40 лв годишно, лично или по банкова сметка,  
която ще бъде разпратена до всички членове на сдружението.  

2. Списъкът с членове ще се актуализира чрез опреснителен e -mai l до  всички центрове.  

3.  По предложение на  Д-р Кожухаров,  да се  обсъдят промени в  устава на следващото общо  
събрание  

4. По предложение на Д -р Ничев и Д-р Стоименов се  прие предложение Проф. Паница и Д-р 
Петър Михайлов да бъдат почетни членове.  

5.  В периода първите 6 м от 2012  г .  са имплантирани общо 96 сложни устройства .  Обсъди се 
предложение за изискване пред НЗОК за увеличаване стойността на клиничната пътека  40.2 
и повишаване реимбурсацията на дефибрилаторите -  ICD.  

6.  Д-р Ничев  даде предложение да се въведат и асоциирани членове към сдружението .  

7.  Планира се следващото  общо събрание да се проведе към края на октомври 2012  г ,  като 
объсжданото място е  гр. Стара Загора, гр.  В . Търново или гр.Трявна .  

Всичките седем точки бяха предложени за  гласувани в пакет, приети единодушно.  

"ЗА":  20 Гласували  „ПРОТИВ"  0 Гласували  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ":  0 

 
Общото събрание констатира,  че не  са постъпили възражения във връзка с така проведеното 
гласуване и резултатите от него.  

 След  това заседанието на извънредното Общо събрание на членовете на Съсловно 
Сдружение по кардиостимулация и електрофизиология в България бе закрито в 20.30 
часа.Списъкът на лицата, присъствали на Общо събрание на Сдружението, беше изготвен и 
заверен от Председателя и Секретаря на Общото събрание и представлява неразделна част  
от настоящия Протокол.Документите, свързани със свикването и провеждането на Общото 
събрание на Сдружението,  включително поканата за  свикване,  са приложени към настоящия 
Протокол и представляват неразделна част от него.Този протокол е изготвен на български 
език в  три екземпляра и е  подписан от  Председателя и Секретаря. Текстът вярно отразява 
взетите решения.  

 

Приложения към Протокола на Общо събрание на Съсловно Сдружение по 
кардиостимулация и електрофизиология в България:  

 

1.Списък на присъстващите на Общото събрание на членовете на Съсловно Сдружение по 
кардиостимулация и електрофизиология в България, проведено на  30.07.2012 г .   



2.Покана за свикване на извънредно Общо събрание на Сдружението, обнародваната в  
„Държавен вестник" ,   бр. 42 от 5 юни 2012 г .   страница  95 .   

3. Списък на всички лекари със специалност кардиология или кардиохирургия имплантиращ и 

самостоятелно електрокардиостимулатори,  кандидати за извършване на  нулево 

сертифициране  отговарящи съответно  на стандартите по кардиология за изпълнение на 

клинични пътеки 40.1 и 40.2.  

4.  Списък  на всички лекари които се  обучават, но  на този етап и не имплантират 

самостоятелно електрокардиостимулатори, за които се предвижда процедура за  ре – 

сертифициране.  

Председтел на Общото събрание  

…………………………………………………………. 

Секретар на Общото събрание  

……………………………………………………….. 

Преброител на гласовете  

………………………………………………………………. 

 

 


