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МОТИВИ 

към Закона за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на 

магистър-фармацевтите 

 

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация 

на магистър-фармацевтите (ЗСОМФ) има за цел подобряване и гарантиране 

пълноценното изпълнение на функциите на органите на Български фармацевтичен съюз 

(БФС). ЗСОМФ е приет от Народното събрание през 2006 г. и до момента, повече от 10 

години, не е претърпял промени относно регулирането на дейността на съсловната 

организация. През посочения период пряко са идентифицирани от съсловната 

организация процедурни и организационни отношения, които се нуждаят от нова 

уредба или нямат уредба, поради празноти в закона. 

На първо място, законопроектът цели да подобри формирането на състава на 

висшия колективен орган на управление – Конгрес на БФС, като прецизира квотата на 

представителство съобразно увеличения брой членове на БФС. В пряка връзка със 

съставянето на персоналния състав на Конгреса са и измененията относно предвиждане 

на участие в работата на Конгреса на членовете на централните органи на управление, 

които имат право на глас, ако са избрани по съответния ред от Регионалната 

фармацевтична колегия (РФК) на БФС за представители. Внася се яснота как се 

определя кворум за провеждане на конгрес като минималният брой делегати с оглед 

принципа на представителност е половината от общия брой на всички членове на БФС 

според списъчния състав по национален електронен регистър. При липса на избрани 

поне половината според нормата на представителство делегати от регионалните 

колегии, се дава възможност за провеждане на общи събрания за избор на 

представители от РФК, като конгресът се отлага с три месеца. Целта на посочените 

изменения е предвидимост и гаранции за провеждане на редовни и извънредни 

заседания на висшия национален орган на управление на съсловната организация. 

Обезпечаването на работата на конгреса ще създаде необходимите предпоставки 

конгресът да се свиква и взема решения по повече значими за съсловието въпроси.  

На второ място, въз основа на опита от последните години се цели създаване на 

гаранции за законосъобразно провеждане на заседания на общите събрания на 

Регионалните фармацевтични колегии на БФС, като са въведени правила за кворум, 

съответно – провеждане на заседанието при първоначална липса на кворум с отлагане 

от един час и правила за упълномощаване за представителство на членове на колегията 

в общото събрание. По този начин се постига легитимност и предпоставки за редовна 

работа на висшите колективни органи на управление на РФК на БФС, които, в 

исторически план, имат значителни трудности и много пъти не могат да проведат 

заседания поради липса на кворум. Представителността на решенията на общото 

събрание е защитена с правила за минимален брой присъстващи членове на общото 

събрание. 

Третата група промени има за цел внасяне на яснота в отношенията на 

централните органи на БФС и органите на РФК на БФС при пълно запазване на 

самостоятелната правосубектност на РФК на БФС. С промените се цели защита на 

обществения интерес, включително на пациентите, които подават жалби и сигнали 
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пред централните органи на БФС, без последните да имат възможност да регулират 

отношенията с органите на РФК. Предложението внася яснота относно задължителния 

характер на решенията на органите на централно равнище за организацията и 

функцията на Контролната комисия на БФС да следи за спазването им. При нарушение, 

Контролната комисия на БФС се обръща към контролната комисия на съответната РФК 

със задължение за последната при констатирани нарушения да свика общо събрание на 

колегията, което запазва принципа на децентрализация на съсловната организация. Има 

изключение, само в случай, че контролната комисия на РФК не свика общо събрание, 

като, отново, крайното решение е на органите на регионално равнище. 

Налице са промени, които целят подобряване от технически характер на 

структурата и тълкуването на отделни разпоредби. Например, изрично се посочва, 

съществуващото правомощие на УС на БФС за приемане на правила за водене и 

поддържане на регистрите на членовете на БФС и за изпълнението на общи функции на 

управление, които не са от компетентността на други органи.  

В преходните разпоредби са предвидени изрични правила предвид въведената 

нова квота на представителство на членовете на БФС в конституирането на 

персоналния състав на конгрес на БФС, които са насочени към избягване на неясноти и 

празноти.  

Проектът няма отражение върху регулиране на публичните финанси и обхватът 

му не се засяга от актове на правото на Европейския съюз. Не се създава 

административна или финансова тежест за членовете на БФС или за трети лица.  

Очакваните резултати от приемането на законопроекта са организационно 

укрепване и подобряване на дейността на органите на БФС с цел ефективно изпълнение 

на предвидените в закона функции на съсловната организация при пълно запазване на 

всички приети със закона принципи. 

Проектът не е свързан с въвеждане на изисквания на директиви на Европейския 

съюз, поради което не се налага изготвяне на справка за съответствие с такива. 


