
ПРОТОКОЛ 

ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА  ЧЛЕНОВЕТЕ НА  АЛИАНСА НА БЪЛГАРСКИТЕ АКУШЕРКИ (АБА) 

 Днес 05.06.2021 в 16.00 часа в конферентната зала на   зала  АРТИУМ- гр. Несебър, на-

ходящ се в гр. Несебър,  се проведе общото събрание на членовете на Алианса на Българските 

акушерки. Общото събрание се проведе при следният предварително оповестен, съгласно обя-

вената по реда на чл. 22 (2) от устава на Алианса, покана за свикване на общо събрание, 

 ДНЕВЕН РЕД: 

1 Откриване на заседанието на Общото събрание на Алианса на Българските акушерки. 

2 Представяне на Годишния финансов отчет на АБА; 

3 Приемане на Годишния финансов отчет на АБА 

4 Избор на град домакин за 10-та Академия за акушерки 2021 г.; 

5 Избор на нов Управителен съвет съгласно Устава на АБА; 

6. Разни. 

В предварително обявеният в поканата начален час на провеждане на Общата събрание на  Али-

анса на Българските акушерки (17.00 часа) бе установено, присъствие на членовете и надлежно 

упълномощените представители - 60 члена - представляващи – 43% от членовете на АБА. С оглед 

на гореизложеното бе констатирано, че не е налице необходимият кворум, а именно повече от 

половината от  активните членове. Съгласно чл. 25 от устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ, общото събрание 

на    Алианса на Българските акушерки се отложи с един час - за 17.00 часа. След изчакването от 

един час в 17.00 часа беше регистрирано присъствие от 60 члена и техните надлежно упълномо-

щени представители, представляващи   43 % от всички активни членове, което е достатъчно за 

провеждане на валидно общо събрание. 

За присъствието на активните членове и  техните надлежно упълномощени представители се 

състави Списък на присъствалите на Общото събрание на  Алианса на Българските акушерки - 

Приложение № 1 към настоящият протокол. 

След горните констатации, събранието премина към разглеждане на точките от дневния ред: 

По точка първа от дневния ред: Откриване на Общото събрание  на  Алианса на Българските 

акушерки 

В началото на заседанието на активните членове и техните надлежно упълномощени предста-

вители бе разяснена процедурата от Десислава Ласкина (юрист), съгласно правилата на  ЗЮЛНЦ 

(Закона за юридическите лица с нестопанска цел) за провеждане на общо събрание, гласуване и 

вземане на решения. Разяснено бе също, че съгласно чл. 30 от устава Общото събранието се 

председателства от Председатела на Алианса – Павлинка Ангелова Герина - Иванова, с ЕГН - 

6910127296, 



За секретар, беше избрана Петя Тотева Запрянова - в качеството й на секретар, който да прото-

колира, настоящото общо събрание,  съгласно Устава. 

Председателя, като взе предвид, че са спазени всички изисквания на ЗЮЛСН и устава предложи 

да се пристъпи към гласуване на т.1 от дневния ред. 

1. Откриване на събранието - Присъстващите активни членове  и техните надлежно 

упълномощени представители  гласуваха както следва: 

За - 60 

Против - 0 

Въздържали се - 0 

с което събранието беше обявено за официално открито. 

По точка втора от дневния ред - Представяне на Годишния финансов отчет на АБА - 

Председателя на Алианса -  Павлина Ангелова Герина- Иванова -  докладва за свършеното от 

АБА през изминалата 2020 г., а именно, че : 

одишен отчет на дейността на АБА – 2020 г. 

1. Юридически ангажименти 

- Договор за настройки на СУПТО – по задължения за ДДС 

- Договор за поддръжка на Касов апарат – фирма Амтек/София 

 

2. АВА в международни събития 

- Общо събрание на ЕМА 26.09.2020 – доклад Гергана Николова 

- Номинация за акушерка Петя Запрянова в специализирания международен конкурс 

„Kate Granger“ 

- Участие в онлайн конгрес на Асоциацията на турските акушерки с презентация 

- Участие в онлайн годишните събрания на ЕМА и ICM-Благовеста Костова 

- Участие в изработване на стратегия за развитие на акушерството 2020-2030 с  

ICM Благовеста Костова, Тони Димова 

- Участие в онлайн срещите на Средноевропейски регион на ICM –Благовеста Кос-

това 

- По покана на Европейската комисия и Eвропейската фондация за грижи за ново-

родени участие в  изработване на европейски стандарт и организиране на създа-

ване на повече банки за майчина кърма-Благовеста Костова 

 



3. Обучения 

- Патронажна грижа  - 22.01.2020 – Русе 

- Патронажна грижа – 08.02.2020 – Пловдив 

- м.02 - СДО Хранене – с д-р Владимирова – София 

- м. 06 - Четвърти практически семинар – Несебър 

- м. 07 - Обучение 4 дневен семинар за консултанти по Щуслерова терапия 

- Патронажна грижа – 09.09.2020 – Търново 

- Патронажна грижа – 18.10.2020 – Варна 

- Патронажна грижа – 28.10.2020 – Плевен/онлайн 

- м. 07.11 - Конференция посветена на 2020 година на акушерката – Пловдив 

 

4. Подкрепа в КОВИД условия 

- М.04 - Кампания за майките родили в КОВИД – WW 

- М.05 - Маски за акушерките в страната – WW 

- Публикации в подкрепа на работата на акушерките и майките болно от КОВИД 

 

5. Събития на други организации и НМД 

- 30.01.2020 – среща на НМД – „Ранно детско развитие“- в София /Благовеста Костова 

- 18.07.2020 – Общо събрание на НМД – в Пампорово / среща с акушерките от Смолян 

и Рудозем 

 

6. АБА проекти 

- Календар за 2021 г. с номинации на акушерки от страната 

- м. 06 – заснемане за календар във Варна, Добрич, Мездра, Плевен, 

- м.11 – подготовка за печат на календар за 2021 г. с номинациите 

 

7. Развитие по региони – мрежа и координатори 

Благоевград – Ани Атанасова – 0876631562 – ani.atanasova60@abv.bg 

Варна – Ирена Корновска – 0886839986 – reni_kornovska@abv.bg 

Дупница – Гюлка Георгиева – 0899191846 - gulka6872@gmail.com 

Елин Пелин – Маргарита Янчева – 0878 97 15 90 – margy_yancheva@abv.bg 

mailto:reni_kornovska@abv.bg


Козлодуй – Десислава  Киликчийска – 0888830364 – desykilik4iiska@gmail.com 

Пазарджик – Стефка Танева – 0888403442 – stefmarinova.62@abv.bg 

Перник – Валентина Страхилова – 0898706344 – valyastra@mail.bg 

Плевен – Наташка  Андреева – 0889274922 – natashka_andreeva@abv.bg 

Пловдив – Динка Негалова – 0898793066 – dinkanegalova@abv.bg 

Русе – Красимира Христова – 0887262922 – krasi_hristova75@abv.bg 

София – Виолета Тоткова – 0888144000 – vili2415@abv.bg 

София – Тамара Маринова – 0889520039 – martushka_m@abv.bg 

Стара Загора – Таня Тодорова – 0887347386 – tcvetina88@abv.bg 

Велико Търново – Йоана  Браткова– 0899627346 – petrova_ag@abv.bg 

Харманли – Румяна Тилева – 0885939324 – rumqna_tileva_@abv.bg 

Хасково – Светлана Делчева – 0888493726 – svetlanadelcheva@abv.bg 

 

8. Дейности в електронното пространство 

- Популяризиране на всички събития в сайта на АБА 

- Изграждане на група във фейсбук „Акушерките близо до майките“. 

- Изграждане на група във фейсбук „Студенти по акушерство“. 

- Създадена група „Акушерките на България по света“ 

- Провеждане на кампанията ,,Акушерките близо до майките“ онлайн на платена плат-
форма 

- Излъчване на лекциите чрез записи в Ютюб канал на АБА 

 

9. Не успяхме… 

- Отложено ОС, насрочено на 07.11.2020 г. 

- Отложихме БАЛ НА АКУШЕРКИТЕ за 05.05.2020 

- Отложихме присъствените  срещи на кампанията ,,Акушерките близо до майките“ 

за 2020 

- Спрян проекта по  издаването на ежемесечен „Електронен бюлетин“, с който да 

информираме за събитията на АБА 

- Не беше възможно организирането на Студенски семинари и Научно дружество. 

 

10. Взаимодействие на акушерките в цялата страна чрез съвместни инициативи 

Събития: 

Бабинден 21.01 

м. Март  - месец на жената 



Международен ден на акушерството 05.05 

Световна седмица на кърменето 1-08.08 

Световен ден на контрацепцията 26.09 

Международен ден на менопаузата 

Световен ден на недоносеността 17.11 

 

Като коментар коментар по доклада не беше направен. Отчета на дейността беше гласуван с 

одобрение. 

След направеният отчет председателя подкани присъсващите да гласуват. 

Присъстващите активни членове и техните  надлежно упълномощени представители гласуваха 

както следва: 

 

За - 60 

Против - 0 

Въздържали се - 0 

Общото събрание взе следното решение: Одобрява отчета на дейността на Алианса на Българс-

ките акушерки за 2020 г. 

 

 

По точка трета от дневния ред -  Приемане на финансовия отчет за 2020 г. 

Председателя на Алианса - Павлина Ангелова Герина- Иванова , запозна присъстващите с финан-

совият отчет на дейноста за 2020, който е както следва: 

касова наличност в началото на годината:  - . 

Приход за периода 01-12.2020 г. 

сметки приходи   
суми по 
пера 

общо по 
с/ка 

703 продажба на услуги     17134,86 

  
участия на фирми в събития на 
АБА   15824,86   

  календар на АБА 2020   890,00   

  лекции към списание 9 месеца   420,00   

712 членски внос     2293,00 

713 дарения     130,00 



721 лихви     0,17 

799 
извънредни приходи - такси учас-
тия     2914,80 

        22472,83 

 
 

 
Салда по каса и банка 
    

501 нач. Салдо каса   5682,06   

  кр. Салдо     1650,01 

     503 нач. Салдо банка   12301,62   

  кр. Салдо     15114,03 
 

Разход за период 01-12.2020 г. 

сметки разходи   
суми по 
пера 

общо по 
с/ка 

601 разходи за материали     1332,76 

  канцеларски и др. маериали   578,03   

  
рекламни и информационни матери-
али   754,73   

602 външни услуги     19805,1 

  поддръжка ел. подпис, касов апарат   377,35   

  счетоводни   3960,00   

  рекламни   150,00   

  БАПЗГ   597,33   

  подизпълнители в конференции   264,50   

  наем зали, стаи за събития   4566,98   

  разходи за транспорт   549,30   

  граждански договори   5352,17   

  заснемане на събития   3500,00   

  такси   248,89   

  куриерски и пощенски усл.   238,58   

609 други разходи , командировки     678,55 

  в страната   678,55   

611 организация и управление     2143,45 

  чл. внос ЕМА   612,03   

  чл. внос ICM   1531,42   

629 други финансови     346,16 

        24306,02 

 

Анализ на направените разходи и приходи в условията на 2020 г. и затворената пандемична об-

становка показа възможността на АБА да реализира начертаните дейности с ограничен ресурс, 

подкрепа на спонсори и прецезиране на разходите, така че да има резерви, с които да се пос-

рещнат настоящите събития. 

В края на 2020 г. по сметка и в банка средствата възлизат на 16764,04 лв. 



 След представения отчет председателя подкани присъстващите да гласуват относно приема-

нето на финансовия отчет за 2020 г. 

Присъстващите активни членове и техните техните надлежно упълномощени представители гла-

суваха както следва: 

За -  60 

Против - 0 

Въздържали се -  0 

Общото събрание взе следното решение: Приема и одобрява финансовият отчет на Алианса на 

Българските акушерки за 2020 г и възлага на Председателя да публикува същият. 

 

 По т.4 Избор на град домакин за 10-ат Академия на акушерки 2021 г. 

Бяха на направени предложения  за следните градове: 

- Велико Търново 

- Пловдив 

- София 

Присъстващите активни членове и техните  надлежно упълномощени представители гласуваха 

както следва: 

За  София – 45 

За Пловдив – 7 

За Велико Търново – 3 

Въздържали се -  5 

Общото събрание взе решение да се проведе в София през месец Октомври 2021 г. 

По т.5 Избор на нов Управителен съвет съгласно устава на АБА 

Преди да започне гласуването Общото събрание взе решение, че няма да се коментират канди-

датури на лица, които не присъстват в момента на събранието, независимо дали са предложени 

в предварителните номинации. 

За председател: Предложени в предварителните номинации 

Павлина Ангелова  Герина- Иванова 

Емилия Баалбаки 

Благовеста Георгиева  Костова 

Динка Цветкова Негалова 

 



Емилия Баалбаки не присъстваше на събранието. Благовеста Костова си даде предварителен 

отвод. На гласуване бяха предложени Павлина Герина и Динка Негалова. 

Присъстващите активни членове и техните  надлежно упълномощени представители гласуваха 

както следва: 

За  Павлина Ангелова Герина – Иванова  – 41 

За Динка Цветкова Негалова – 9 

Въздържали се -  10 

За председател единодушно беше избрана Павлина Ангелова  Герина - Иванова с 41 гласа. 

За за Заместник председател: Предложени в предварителните номинации 

Тонка Точева Димова 

Динка Цветкова Негалова 

Петя Тотева Запрянова 

Дияна Дякова 

Емилия Баалбаки 

Тони Калушкова 

 

Дияна Дякова и Емилия Баалбаки не присъстваха на събранието. За обсъждане и гласуване ос-

танаха 4 акушерки. Беше направено от Тони Калушкова допълнително предложение за Павлина 

Сарова, която си даде отвод преди да е подложен на гласуване. 

Присъстващите активни членове и техните  надлежно упълномощени представители гласуваха 

както следва: 

За  Тонка Точева Димова – 38 

За Динка Цветкова Негалова – 6 

За Тони Калушкова – 11 

Въздържали се -  5 

За Заместник председател беше избрана Тонка Димова с 38 гласа. 

За секретар: Предложени в предварителните номинации 

Петя Запрянова 

Галя Добрикова 

Тонка Димова 

Доц. Диана Димитрова 

Емилия Баалбаки 

Тони Калушкова 

Ина Сарова 



Мариета Владимирова 

Павлина Герина 

Пламена Чобанова 

 

От номинираните отпадат Павлина Герина и Тонка Димова, като вече избрани за предходните 

позиции. Отсъстващите Мариета Владимирова, Емилия Баалбаки, Пламена Чобанова. Отвод 

преди гласуването си дадоха Тони Калушкова и Ина Сарова. Доц. Дияна Димитрова не може да 

участва в избора поради конфликт на интереси – като директор на филиал на МУ във Велико 

Търонво. На гласуване бяха обявени Петя Запрянова и Галя Добрикова. 

За Петя Запрянова – 23 

За Галя Добрикова – 31 

Въздържали се -  6 

За секретар беше избрана  Галя Добрикова  с 31 гласа. 

За контрольор: Предложени в предварителните номинации 

Мариета Владимирова 

Елена Василева 

Доц. Диана Димитрова 

Петя Запрянова 

Тонка Димова 

Вили Тоткова 

Тони Калушкова 

 

Отсъстващи от номинираните са Мариета Владимирова, Елена Василева, Вили Тоткова, Дияна 

Димитрова. Отвод си дадоха Тони Калушкова. Избрана за Зам. Председател е Тонка Димова. 

Остана предложението за Петя Запрянова и допълнително предложение се направи за Динка 

Негалова. 

За Петя Запрянова – 11 

За Динка Негалова.– 45 

Въздържали се -  4 

За контрольор беше избрана Динка Негалова с 45 гласа. 

За координатор Международни дейности: Предложени в предварителните номинации 

Благовеста Костова 

Гергана Йонкова 

Емилия Баалбаки 

Десислава Киликчийска 



Динка Негалова 

Мария Евгениева 

Тонка Димова 

 

Отсъстващи от номинираните бяха Десислава Киликчийска, Емилия Баалбаки. Отвод си нап-

рави  Гергана Йонкова. Динка Негалова и Донка Димова заемат предходни позиции. На гласу-

ване бяха предложени Благовеста Костова и Мария Евгениева. 

За Благовеста Костова  – 38 

За Мария Евгениева – 20 

Въздържали се – 2 

За Координатор международни дейности беше избрана Благовеста Костова с 38 гласа. 

Направено беше предложение  от Павлина Герина за разширяване на управителния съвет с още 

3 души, които да заемат следните позиции. Координатор международни дейности – 2 души и 

нова позиция Координатор научни дейности и връзка с Медицинските университети. 

Събранието прие единодушно разширяването на Управителния съвет. 

За Координатор Международни дейности: бяха предложени Мими Дечевска и Мария Евгени-

ева. Гласуването на двете лица беше по отделно и избора им единодушен. 

Координатор научни дейности и връзка с Медицинските университети: за позицията беше 

предложена Наташка Андреева от МУ Плевен – преподавател в университета, активен член на 

АБА. 

За -  41 

Против - 0 

Въздържали се -  19 

6. По точка 6  разни –  предложения за развиване на дейността на АБА 

Поставени бяха следните въпроси: 

- За увеличение на членския внос. 

Предложението беше направено от Павлина Герина с обосновка, че събрания членски внос от 

140 активни членове, който възлиза на 2100,00 лв е достатъчен само за покриване членския 

внос на АБА към ICM и EMA. Общата сума заплатени към тези организации през 2020 г. е 

2143,45 лв. 

Емилия Казълова предложи сумата да стане 30,00 лв, каквато е била гласувана при учредява-

нето на АБА 2012 г. Обсъдено беше и предложение за 20.00 лв. 

За увеличение на членският внос присъстващите активни членове и техните  надлежно упълно-

мощени представители гласуваха както следва: 



За - 59 

Против - 0 

Въздържали се -  1 

Така гласуваният на общото събрание членски внос влиза в сила от 01.01.2022 г. е следва да 

бъде  30,00 лв за календарна година. 

На допълнително обсъждане бе подложен и въпроса за  запазване на членството на акушерки, 

които са подали заявление и станали членове на АБА, но се са заплатили членския си внос в 

продължение на няколко години. Съгласно устава за активен член се смята тогава, когато е зап-

латен чл. внос и прекратява членството си при неизпълнение на това условие. 

Общото събрание гласува да се запази членството на акушерките при условие че лицето ще 

заплати членския си внос до две години преди текущата година. По точи начин членовете ще 

могат да запазят членския си внос заплащайки за настоящата и за годините в които той не е 

платен. 

За запазване на членство  присъстващите активни членове и техните  надлежно упълномощени 

представители гласуваха както следва: 

За – 59 

Против - 0 

Въздържали се -  1 

След извършеното гласуване общото събрание упълномощи новият и досегашен председател 

Павлина Ангелова – Герина – Иванова  да предприеме всички необходими действия за отра-

зяне на промените в Търговският Регистър.   

Поради изчерпване на точките от дневния ред събранието беше закрито.   

Настоящият протокол се състави и подписа в един екземпляр и приложение №1 списък на  При-

състващите членове и техните  надлежно упълномощени представители, присъствали на събра-

нието е неразделна част от него. 

Председател: 

 

Секретар: 


