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                                                                                                                                 ПРОЕКТ 

ЗАКОН 

за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на магистър-

фармацевтите (обн. ДВ. бр. 75 от 2006 г., изм. бр. 105 от 2006 г., бр. 31 от 2007 г., бр. 13 и 71 

от 2008 г., бр. 41 от 2009 г., бр. 98 и 101 от 2010 г.) 

 

§ 1. В чл. 5, т. 6 думите „и регистрира” се заменят с „регистрира и контролира”. 

 

§ 2. В чл. 6 се създава ал. 3: 

„(3) Решенията на органите на БФС на национално равнище са задължителни за 

регионалните колегии и за членовете на БФС.” 

 

§ 3. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Алинея 2 се изменя така: 

„(2) Представителите по ал. 1 се избират от общите събрания на регионалните 

колегии при норма на представителство един делегат на 20 членове. При брой на 

членовете на регионалната колегия, който е с повече от десет души над нормата на 

представителство, броят на делегатите се увеличава с един. Условията и редът за избора 

им се определят в устава на организацията. Броят на делегатите се определя 30 дни преди 

определената дата на заседанието на Конгреса на БФС“.  

2. Създава се нова ал. 3: 

„(3) При избрани по-малко от половината представители по ал. 1 по данни на 

регионалните колегии съобразно броя на членовете на БФС, Конгресът се отлага с три 

месеца до избор на най-малко половината от представителите на регионалните 

фармацевтични колегии според списъчния състав по националния електронен регистър 

на членовете на БФС“.  

3. Създава се ал. 4: 

„(4) Членовете на органите на БФС на национално равнище вземат участие в 

заседанията на Конгреса по право, като имат право на глас, ако са избрани за делегати от 

съответната регионална колегия, в която членуват.” 

   4. Досегашната ал. 3 става ал. 5. 

 

§ 4. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 2 думата „делегатите“ се заменя с „всички делегати”, а след думата 

„присъстващите” се добавя „на заседанието”. 

2. Алинея 3 се изменя така:  
„(3) При липса на кворум конгресът се отлага с един час, след което се провежда с 

присъстващите делегати, които не могат да бъдат по-малко от половината от общия брой 

на представителите на регионалните фармацевтични колегии според списъчния състав 

по националния електронен регистър на членовете на БФС.“  

 

§ 5. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В т. 4 думите „като списъкът се актуализира всяка година“ се заменят със 

„съответно ежегодно актуализира списъка и обнародва актуализацията в „Държавен 

вестник“. 

          2. Създават се т. 9 и10 : 

    „9. приема правила за водене и поддържане на регистрите на членовете на БФС; 

          10. извършва други дейности по управление на БФС, които не са от правомощията 

на другите органи на БФС на национално равнище.” 

 

§ 6. В чл. 14, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения: 
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1. В т. 1 след думата „съвет” се добавя „на БФС”. 

2. Създават се нови т. 2 и 3: 

„2. контролира съответствието на взетите от управителния съвет на регионалните 

колегии на БФС решения с решенията на органите на национално равнище и тяхното 

изпълнение, и в случай на несъответствие сезира контролната комисия на съответната 

регионална фармацевтична колегия; 

3. свиква общо събрание на регионалната фармацевтична колегия, в случай, че 

контролната комисия на съответната регионална фармацевтична колегия не свика такова 

при условията и в срока по чл. 27, ал. 2, т. 4. Общото събрание се свиква чрез публикуване 

на покана на интернет страницата на БФС;” 

3. Досегашните т. 2 и 3 стават съответно т. 4 и 5.  

 

§ 7. В чл. 21, ал. 2 след думите „извънредни заседания“ се поставя запетая и се 

добавя „като поканата за свикване им се публикува на интернет страницата на БФС“. 

 

§ 8. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:  

1. В ал. 1 думите „две трети от нейните членове” се заменят с „повече от половината 

от членовете й”. 

2. В ал. 2 думите „половината членове на колегията“ се заменят с „една трета от 

членовете на колегията, но не по-малко от 30 души.” 

 3. Създава се ал. 3: 

„(3) Членовете на регионалната фармацевтична колегия могат да упълномощават с 

писмено пълномощно друг член да ги представлява на заседанието на общото събрание. 

Едно лице не може да представлява повече от един член на колегията.” 

 

§ 9. В чл. 27, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:  

1. В т. 1 накрая се добавя „както и съответствието им с решенията на органите на 

национално равнище, включително при решение на Контролната комисия на БФС”. 

2. Създава се т. 4: 

„4. при констатирани нарушения на решенията на органите на национално равнище 

на БФС свиква извънредно заседание на общото събрание на регионалната 

фармацевтична колегия в 30-дневен срок от получаване на решението на Контролната 

комисия на БФС.” 

 

§ 10. В чл. 32, ал. 5  се отменя. 

 

§ 11.  В чл. 33 се правят следните изменения: 

1. Алинея 3 се изменя така: 

„(3) Управителният съвет на съответната регионална фармацевтична колегия 

уведомява управителния съвет на БФС за всички вписани обстоятелства в регистъра ѝ 

чрез отразяването им в националния електронен регистър в съответствие с правилата по 

чл. 12, т. 9. 

2. Алинея 4 се отменя.  

 

 

ПРЕХОДНА РАЗПОРЕДБА 

 

§ 12. В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон регионалните 

фармацевтични колеги на БФС провеждат общи събрания за избор на делегати в 

съответствие с чл. 7, които да формират следващото редовно заседание на конгрес на 

БФС. 


