
Доклад на Контролния съвет 
за 

дейността на Сдружение „Национална пациентска организация” 

през периода 2010 – 2012 г. 
 

 

Уважаеми дами и господа, 

 

В глава 7 от устава на Сдружение „Национална пациентска организация” (Сдружение) 

се определя Контролният съвет като контролен орган на Сдружението, който следи за 

изпълнението на Устава, решенията на Общото събрание и Управителния съвет, 

съответствието на взетите от Управителния съвет решения с Устава и закона, проверява 

финансовото състояние на Сдружението и се грижи за опазване, увеличаване, целесъобразно 

разходване и използване на средствата му, в съответствие с финансово-нормативните 

документи. 

Във връзка с настоящото Общо събрание на членовете на Сдружението, Контролният 

съвет организира комплексна проверка на дейността на Сдружението и на Управителния 

съвет за отчетния период. За проверката ние получихме активна подкрепа от Управителния 

съвет. Проверката обхвана всички направления на дейността на Сдружението. За 

провеждането на проверката ние бяхме облекчени от това, че през целия отчетен период 

членовете на Контролния съвет следяха отблизо и съдействаха за реализиране на дейността 

на Сдружението и участваха в нейни прояви. Членовете на Контролния съвет бяха канени и 

участваха със свой представител на всички заседания на Управителния съвет на 

Сдружението и даваха свои мнения, препоръки и предложения по темите от дневния ред и 

относно дейността на Сдружението. 

През отчетния период Сдружението развиваше дейността си прозрачно, като 

постоянно предоставяше информация за конкретни прояви. 

В резултат на проверката и въз основата на: 

– анализа на проверените документи и материали; 

– отчетния доклад на Управителния съвет пред Общото събрание на членовете на 

Сдружението за периода 2010 – 2012 година; 

– личните ни наблюдения върху дейността на Сдружението. 

 

 

 



Контролният съвет представя пред Общото събрание на членовете на Сдружението следните 

изводи: 

1. Относно цялостната дейност на Сдружението: 

Цялостната дейност на Сдружението през отчетния период е била в съответствие: 

– със законите на Република България, а по отношение на проекти, по които е участвало, и 

в съответствие с приложимото законодателство и изискванията на финансиращите 

институции и организации; 

– с Устава на Сдружението и другите вътрешни нормативни актове, като с приетите от 

Общото събрание и Управителния съвет документи, програми и конкретни решения; 

 

2. Вътрешна дейност 

През отчетния период Сдружението ефективно защитаваше интересите на пациентите 

като своевременно поставяше пред Министерство на здравеопазването и Народното 

събрание наболелите въпроси, главно свързани с проблеми в системата на здравеопазването. 

Провеждаха се редица мероприятия заедно с институциите, имащи отношение по 

проблемите на здравеопазването. 

 

3. Международна дейност 

През отчетния период Сдружението се утвърди като един от лидерите сред 

организациите борещи се за правата на пациентите в европейската общност. Най-

показателен е фактът, че председателят на НПО д-р Хасърджиев бе избран за член на Борда 

на ЕПФ. 

Всичко това повишава международните контакти и авторитета на Сдружението пред 

чуждестранните ни и национални партньори и създава предпоставка за още по-ефективно 

бъдещо международно сътрудничество. 

 

4. Сътрудничество на Сдружението с други институции и организации. 

През отчетния период Сдружението: 

Работи ефективно с различни институции като: Министерство на 

здравеопазването, НЗОК, Народно събрание, Комисия по здравеопазването и др. 

В рамките на периода Сдружението е осъществявало съвместно и е вземало 

участие в различни инициативи на отделни съсловни организации като БЛС, 

Български фармацевтичен съюз, Българска асоциация на професионалистите по 

здравни грижи и др. 

 



5. Работа с членове на Сдружението 

За информация, комуникация и обратна връзка с членовете, Сдружението създаде 

офис-център в гр. София, който винаги е бил на разположение на всички организации и 

техните членове за въпроси и съдействие.  

 

6. Материално-техническа обезпеченост 

През периода Сдружението осигури необходимата техническа поддръжка и 

материално–техническа база (размножителна техника, фото и видеотехника и друго офис 

оборудване). 

 

7. Финансово–икономическо състояние. 

Финансовите резултати са следните: 

 За 2010 г. приходите са в размер на 52 хил. лева, разходите са в размер на 41 хил. лева; 

 За 2011 г. приходите са 168 хил. лева, разходите са 153 хил. лева; 

 За 2012 г. общо приходи са 538 хил. лева, а разходите са 527 хил. лева. 

 

Контролният съвет на Сдружението констатира: 

– Финансово–икономическото състояние на Сдружението за отчетния период е било 

стабилно и е обезпечавало нормалното му функциониране. Финансирането изцяло се 

е осъществявало от дарения. 

– За финансовата си дейност Сдружението е водило счетоводство, изпълнявайки всички 

изисквания на Закона за счетоводството. 

– Всички приходи и разходи са оформени законосъобразно и са подписвани от 

съответните материално отговорни и длъжностни лица. 

– Направените разходи са целесъобразни и са в съответствие с бюджетната рамка, 

целите и задачите на Сдружението. 

 

8. Управителен и Контролен съвет. 

През периода Управителният съвет (УС) е заседавал в съответствие с изискванията на 

Устава на Сдружението. На проведените заседания на УС са разглежданите въпроси и 

взетите решения в изпълнение на целите и задачите на организацията. Заседанията са 

редовни, проведени са с кворум и на тях са присъствали над 50% от членовете на УС. На 

заседанията му винаги са били канени членовете на Контролния съвет, като в повечето 

случаи те са присъствали изцяло или са имали свои представители. 

Заседанията са свиквани и ръководени от Председателя на НПО. За заседанията на УС 

са се водили съответните протоколи. 



Всички членове на УС със своите познания, опит и авторитет използваха влиянието 

си за стабилизиране на организацията и за повишаване на популярността й в страната и зад 

граница. Те допринесоха съществено за цялостната успешна работа на Сдружението през 

периода. Освен това членовете на УС участваха и бяха водещи при осъществяването на 

много от проявите на Сдружението.  

 

Настоящият доклад е приет на заседание на контролния съвет на 28.05.2013 г. 

 

Членове 

 

1. Костадин Алексов – Председател 

 

2. Ивана Мурджева 

 

3. Васил Настев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


