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Приети на заседание на УС на БФС на 24.08.2019 г. и утвърдени от 

Контролна комисия на БФС на 25.08.2019г. 
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ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА 

РЕГИОНАЛНИ ФАРМАЦЕВТИЧНИ КОЛЕГИИ НА БФС 
 

 

1. По силата на §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.), в срок до 17.10.2019г., 

включително, Регионалните фармацевтични колегии (РФК) на БФС 

провеждат избор на делегати за общо събрание на колегията. 

2. Изборът се провежда по начин, който 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. 

3. РФК следва да изберат делегати за общо събрание на РФК в 

съотношение един делегат на трима членове съгласно броя на 

членовете на РФК, вписани в Националния електронен регистър на 

БФС към датата на избора. Броят на членовете на РФК за избор на 

делегати се определя от вписаните членове в Национален електронен 

регистър на БФС, които не са заличени и/или не са с прекратено 

членство по смисъла на чл. 38, ал.1 от Устав на БФС.  

4. При разлика от двама члена спрямо съотношението един към трима се 

избира още един делегат
1
, а при разлика от един член, не се избира 

допълнителен делегат. 

5. РФК избират резервни делегати за общо събрание с численост от една 

десета от общия брой на делегатите за общо събрание.  

6. РФК могат да определят правила за предварително номиниране на 

членове на РФК за делегати за общо събрание чрез изпращане на 

номинациите на Контролна комисия на РФК по електронен път или на 

място в седалищата на РФК. Номинациите могат да бъдат от самите 

членове на РФК в тяхна полза или от други членове на РФК.  

7. При приемане на предварителни номинации РФК следва да въведат 

регистрация на постъпилите номинации до деня на избора и да могат 

да представят регистър на номинациите и самите номинации пред 

Контролна комисия на БФС. 

8. РФК могат да организират избор на делегати за общо събрание на РФК 

чрез събрание за избор на делегати, включително по реда на 

провеждане на общо събрание на РФК, съгласно Устав на РФК.  

9. Събранието за избор на делегати следва да включва всички членове на 

РФК. 

10. Събранието за избор на делегати се свиква с обявления на интернет 

страницата на БФС и на интернет страницата на РФК на БФС, чрез 

съобщения по електронен път до членовете на РФК на БФС и по други 

подходящи начини, които да гарантират информираност за членовете 

на РФК. 

                                                 
1
Напр. При численост на РФК от 92 членове, избират се 31 делегати за общо събрание;  
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11. Събранието избира председател и водещ на протокола. От заседанието 

се изготвя протокол с попълване на избраните делегати за общо 

събрание на РФК, който се подписва в три екземпляра от председателя 

на събранието и от протоколиста и се заверява от председателя на 

Контролна комисия на РФК на БФС. 

12. Събранието за избор на делегати следва да избере с обикновено 

мнозинство от присъстващите членове на РФК поименен списък с 

делегати (редовни и резервни) за общо събрание.  

13. При липса на избрани достатъчно делегати за общо събрание след 

провеждане на събранието, може да бъде насрочено и обявено и 

следващо заседание на събранието за избор на делегати за общо 

събрание на РФК до попълване на необходимия брой лица. За второто 

или трето заседание на събранието за избор на делегати се прилагат 

същите правила за свикване, провеждане и документиране на избора. 

14. Избраните делегати се вписват в Националния електронен регистър на 

БФС в тридневен срок от провеждане на избора им, но не по-късно от 

17.10.2019г. 

15. Един екземпляр от протокола за избор на делегати за общо събрание 

на РФК се изпраща на Контролна комисия на БФС в тридневен срок от 

избора на делегати, но не по-късно от 17.10.2019г.  

16. Правилата на т.14 и т.15 се прилагат и при избор на делегати без 

провеждане на събрание за избор, като протоколът за избор се 

подписва от председателя на УС на РФК и от председателя на 

Контролна комисия на РФК на БФС. 

 

 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА РФК НА БФС ЗА ИЗБОР 

НА ДЕЛЕГАТИ ЗА КОНГРЕС НА БФС 

 

1. По силата на §15, ал.2 от Преходни и заключителни разпоредби на 

Закон за съсловната организация на магистър-фармацевтите (обн. 

Държавен вестник бр.64 от 13.08.2019г.), в срок до 17.12.2019г., 

включително, Регионалните фармацевтични колегии (РФК) на БФС 

провеждат общи събрания за избор на делегати за формиране на 

състава на редовен конгрес на БФС. 

2. РФК следва да изберат делегати за Конгрес на БФС при норма на 

представителство един делегат на 15 членове на РФК. При брой на 

членовете на РФК, който е с повече от 5 души над нормата на 

представителство
2
, броят на делегатите се увеличава с един.  

3. Броят на делегатите се определя според справка от Националния 

електронен регистър на членовете на БФС, която се публикува на 

интернет страницата на БФС и се заверява от председателя на 

Контролна комисия на БФС. При необходимост от актуализация на 

справката и промяна на броя на делегатите на съответната РФК, 

                                                 
2
Напр. При численост на РФК от 156 членове, избират се 11 делегати;  
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председателят на Контролна комисия на РФК изисква съгласие от 

председателя на Контролна комисия на БФС.  

4. РФК избират резервни делегати за Конгрес на БФС от една трета от 

общия брой на редовните делегати.  

5. Изборът се извършва чрез провеждане на общо събрание на РФК, 

което се свиква и провежда по реда, предвиден в Устав на БФС и 

Устав на съответната РФК на БФС, при съобразяване с промените в 

ЗСОМФ. 

6. Поканата за редовно общо събрание на РФК на БФС се изпраща по 

електронен път до УС на БФС не по-късно от 40 дни преди датата на 

провеждането му за публикуване на интернет страницата на БФС в 

съответствие с чл.21, ал.4 от ЗСОМФ
3
.  

7. Поканата за извънредно общо събрание на РФК на БФС се изпраща по 

електронен път до УС на БФС не по-късно от 20 дни преди датата на 

провеждането му за публикуване на интернет страницата на БФС в 

съответствие с чл.21, ал.5 от ЗСОМФ. 

8. Общото събрание се провежда при кворум от присъстващи избрани 

делегати съгласно чл.23, ал.1 и ал.2 от ЗСОМФ
4
, като не се допуска 

упълномощаване за участие в общо събрание или неприсъствено 

провеждане на общото събрание на РФК.  

9. Изборът на делегати за Конгрес на БФС е чрез гласуване от 

присъстващите на общото събрание делегати на РФК, който да 

гарантира правото на всеки член на РФК да участва в избора и да бъде 

избран за делегат за Конгрес на БФС при спазване на принципите на 

равнопоставеност, публичност на начина на избор и законност. 

10. За делегати на Конгрес на БФС могат да бъдат избирани всички 

членове на РФК, включително неприсъстващи на общото събрание на 

РФК, ако е налице предварително тяхното съгласие. 

11. Начинът на гласуване и преброяване се определят според Устава на 

РФК на БФС или по решение на общото събрание на РФК на БФС. 

12. РФК могат да определят правила за предварително номиниране на 

членове на РФК за делегати за Конгрес на БФС чрез изпращане на 

номинациите на Контролна комисия на РФК по електронен път или на 

място в седалищата на РФК. Номинациите могат да бъдат от самите 

членове на РФК в тяхна полза или от други членове на РФК.  

                                                 
3
Възможно е да се свика на една и съща дата събрание за избор на делегати за общо събрание и на 

заседание на общо събрание на РФК на БФС, при условие, че на събранието за избор на делегати бъде 

проведен успешен избор на достатъчен брой делегати за общо събрание. След избора на делегати за общо 

събрание, заседанието на общото събрание се открива с избраните делегати по обявения предварително 

според Устав на РФК дневен ред на общото събрание; 
4
Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2019 г.) (1) Общото събрание на регионалната фармацевтична колегия се смята 

за законно проведено при присъствието на две трети от избраните делегати. Уставът се приема с 

квалифицирано мнозинство от две трети от избраните делегати, а всички останали решения - с обикновено 

мнозинство от присъстващите на заседанието делегати. 

(2) При липса на кворум заседанието се отлага с един час, след което се провежда с присъстващите на 

заседанието делегати, които не могат да бъдат по-малко от половината от общия брой на делегатите на 

общото събрание. 
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13. Независимо от направените номинации, общите събрания на РФК 

следва да изберат чрез гласуване поименно делегатите за Конгрес на 

БФС, като номинации могат да се правят и на самото заседание на 

общото събрание.  

14. Получилите след гласуване по-малък брой гласове членове на РФК 

или по тяхно желание се определят за резервни делегати. 

15. При наличие на повече номинирани от необходимия брой редовни и 

резервни делегати за Конгрес, делегатите се определят по броя на 

получените гласове, като получилите по-малко, след попълване на 

квотата за избор на делегати за Конгрес, не се считат за избрани. 

16. Общото събрание на РФК избира председател и водещ на протокола. 

От заседанието се изготвя протокол с отбелязване на избраните 

делегати за Конгрес на БФС, съдържащ три имена и УИН, който се 

подписва в три екземпляра от председателя на събранието и от 

протоколиста и се заверява от председателя на Контролна комисия на 

РФК на БФС. 

17. Избраните делегати за Конгрес на БФС се вписват в Националния 

електронен регистър на БФС в тридневен срок от провеждане на 

избора им, но не по-късно от 24:00ч. на 17.12.2019г. 

18. Един екземпляр от протокола от общото събрание на РФК за избор на 

делегати за Конгрес на БФС се изпраща на Управителен съвет на БФС 

и на Контролна комисия на БФС в тридневен срок от избора на 

делегати, но не по-късно от 17.12.2019г.
5
  

19. Магистър-фармацевти, които не са избрани от общо събрание на РФК 

и не са вписани като делегати в Националния електронен регистър на 

членовете на БФС, нямат право да участват в работата на Конгрес на 

БФС.  
 

 

Настоящите насоки се приемат в изпълнение на измененията и допълненията 

на ЗСОМФ, обн. ДВ бр. 64 от 13.08.2019г.  

Настоящите насоки се публикуват на интернет страницата на БФС и се 

изпращат до всички председатели на УС на РФК и председатели на 

Контролна комисия на РФК на БФС.  

 
 

                                                 
5
 В случай на провеждане на общо събрание на РФК за избор за делегати на Конгрес на БФС на 17.12.2019 

г., изпращане на екземпляр от протокола на заседанието се извършва не по-късно от 20.12.2019 г., вкл. 


