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ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ П Р О Т О К О Л  

от редовно заседание на КОНТРОЛНА КОМИСИЯ на  

Българския фармацевтичен съюз 
 

 

Днес, 23.10.2019 г. се проведе видеоконферентно редовно заседание на 

Контролна комисия на БФС, при председател на заседанието – маг.-фарм. Анжела 

Мизова и водещ на протокола – маг.-фарм. Тошко Йотов.  

 

1.  Въз основа на постъпила справка от УС на БФС за проведените в определения в 

§15, ал.1 от Преходни и заключителни разпоредби на Закон за съсловната организация 

на магистър – фармацевтите (обн. Държавен вестник бр.64 от 13.08.2019г.), срок до 

17.10.2019г., включително, избори на делегати за общо събрание на Регионални 

фармацевтични колегии (РФК) на БФС, Контролната комисия констатира, че 15 от 28 

РФК на БФС не са провели процедурите в срока, определен в закона.  

Посоченото не освобождава РФК на БФС от задължението да проведат избор на 

делегати за общо събрание на РФК, да свикат общо събрание на РФК и да изберат 

делегати за формиране на състава на редовен конгрес на БФС съгласно §15, ал.2 

от ПЗР на ЗСОМФ, в срок до 17.12.2019г.  

Посочената дата – 17.12.2019г., е крайният срок за избор на делегати за конгрес на 

БФС, поради което препоръчваме с оглед подготвяне и изпращане на протоколи от 

общо събрание на УС на БФС и въвеждане на данните от проведения избор в 

Националния електронен регистър на членовете на БФС, общите събрания да бъдат 

насрочени не по – късно от 15.12.2019г. 

Контролната комисия обръща внимание, че спазването на определените в закона 

срокове гарантира редовното свикване от страна на УС на БФС и провеждане на VІ – ти 

редовен конгрес на БФС. При неспазване на изискванията на закона конгресът 

няма да бъде проведен в срок и ще се наложи неговото отлагане.  

 

Контролната комисия отново напомня на всички РФК на БФС и на техните органи, че 

процедурата за избор на делегати за общо събрание на РФК следва да бъде определена 

с нарочно решение на УС на РФК на БФС. Информацията за начина на избор на 

делегати за общо събрание да бъде коректно разпространена сред всички членове на 

съответната РФК, като начина на избор на делегати за общо събрание да гарантира 

правото на всеки член на РФК да участва в избора и да бъде избран за делегат за общо 

събрание на РФК при спазване на принципите на равнопоставеност, публичност на 

начина на избор и законност. Контролните комисии на РФК на БФС следва да 

осъществяват контрол за спазването на определените процедури за избор и да 

подпомагат УС на РФК. Изборът следва да бъде надлежно документиран и удостоверен 

от председателя на УС на РФК на БФС (при избор без провеждане на събрание) или от 

органите на проведено събрание за избор на делегати. При система за избор чрез 

подаване на номинации и кандидатури да се осигури хронологично удостоверяване на 

подаване на съответните изявления по електронен или на хартиен носител.  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ НА БФС: 

 

/МАГ.-ФАРМ. АНЖЕЛА МИЗОВА/ 

ВОДЕЩ ПРОТОКОЛ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА КОНТРОЛНАТА КОМИСИЯ НА 

БФС: 

/МАГ.-ФАРМ. ТОШКО ЙОТОВ/ 


