
Протокол 

От редовно заседание на Контролна Комисия 

на Български Фармацевтичен Съюз 

20.11.2019 год. Видеоконферентно заседание 

Присъстват четири члена – 

Маг.-фарм. Анжела Костадинова Мизова– Председател КК 

Маг.-фарм. Галя Стефанова Тонкова 

Маг.-фарм. Тошко Гетов Йотов 

Маг.-фарм. Драгомир Христов Чернев 

Председателя обяви наличие на кворум и заседанието може да започне по 

предварително обявеният дневен ред. За протоколчик бе избран маг.-фарм. Тошко 

Йотов. 

 

По т. 1 от дневния ред Контролна комисия на БФС прие следното решение: 

Въз основа на постъпили запитвания и обсъждане относно приложението на  чл.23 

от Закон за съсловната организация на магистър – фармацевтите (обн. Държавен 

вестник бр.64 от 13.08.2019г.), Контролната комисия на БФС приема настоящето 

разяснение на приетите Насоки за провеждане на избор на делегати за Общо 

събрание на Регионални фармацевтични колегии на БФС: 

Според разпоредбата на чл. 23, ал.1 от ЗСОМФ, общото събрание на регионалната 

фармацевтична колегия се смята за законно проведено при присъствието на две 

трети от избраните делегати. Съставът на колективния върховен орган на РФК се 

състои от избраните делегати по реда на §15, ал.1 от Преходни и заключителни 

разпоредби на ЗСОМФ във връзка с Насоките на Контролна комисия на БФС от 

24.08.2019г. и с решението на УС на РФК на БФС за реда за избор на 

представителите за общо събрание. Законът не предполага като задължително 

условие избор на пълен брой представители за общо събрание според 

съотношението, определено в чл.21, ал.1 от ЗСОМФ. Последното би довело до 

невъзможност за сформиране на персоналния състав на общото събрание при 

липса на достатъчно желаещи. От друга страна, нито един акт не предвижда 

задължение за членовете на БФС да полагат дейност като представители в общо 

събрание на РФК.  

При избор на по-малък брой от максималния брой представители за общо 

събрание на РФК, общото събрание се сформира от избрания брой представители. 

Според тази стойност се определят кворум по смисъла на чл. 23, ал.1 от ЗСОМФ, 

съответно т.нар. „падащ кворум“ по чл.23, ал.2 от ЗСОМФ. Това се потвърждава 



от систематичното тълкуване на чл.23, ал.2 и чл.9, ал.3 от ЗСОМФ, като 

последната предвижда, че „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 делегатите на регионалните 

фармацевтични колегии според списъчния състав по националния електронен 

регистър на членовете на БФС. Следователно, кворумът за Конгрес на БФС се 

определя от общия максимален брой на представителите на РФК според 

списъчния състав на членовете на БФС в квота от 1:15. Обратното, подобно 

изискване в чл.23, ал.1 и ал.2 от ЗСОМФ не съществува за кворума на 

представителите на РФК в общото събрание на РФК. Законодателят ясно е 

разграничил двете хипотези. 

Общият извод е, че кворумът за провеждане на общо събрание на РФК на БФС по 

чл.23 от ЗСОМФ се определя от броя на членовете на РФК на БФС, които са 

избрани за делегати по реда на §15 от ПЗР на ЗСОМФ, а – не от броя на лицата 

според списък на членовете на РФК по национален електронен регистър на БФС 

в квота от една трета. 

Предложението бе прието с четири гласа ЗА. 

 

По т. 2 от дневния ред Контролна комисия на БФС прие следното решение: 

Въз основа на постъпили сигнали от УС на БФС и от членове на РФК на БФС 

Разград, след представяне на доклад в устна форма от Контролна комисия на РФК 

на БФС Разград и справка на интернет страницата на събитията на БФС в раздел 

покани за събрания и общи събрания на РФК, Контролната комисия констатира, 

че УС на РФК на БФС Разград и Контролна комисия на РФК на БФС Разград не 

са свикали общо събрание на РФК за избор на делегати за конгрес на БФС в 

нарушение на сроковете по §15, ал.2 от Заключителни разпоредби на ЗСОМФ. 

Във връзка с изложеното, Контролната комисия на БФС приема настоящето 

решение: 

1. Обявява процедура по избор на представители на РФК на БФС Разград за 

общо събрание на РФК на БФС Разград чрез подаване на кандидатури по 

електронен път до определен от УС на БФС адрес; 

 

2. На основание чл.14, ал.2, т.3 във връзка с чл.21, ал.5 и §15, ал.2 от 

Заключителни разпоредби на ЗСОМФ свиква извънредно заседание на 

общото събрание на РФК на БФС Разград на 10.12.2019г., в Библиотеката 

на МБАЛ „Св. Иван Рилски – Разград“ АД, от 18:30 часа при следния 

дневен ред: 

1. Избор на делегати на РФК на БФС Разград за Конгрес на БФС; 

2. Разни.  

 



На основание чл.21, ал.5 от ЗСОМФ поканата за извънредно заседание на общото 

събрание на РФК на БФС Разград да се публикува на интернет страницата на БФС.  

Предложението бе прието с четири гласа ЗА. 

 

Заседанието бе закрито в 21 часа и 20 минути, поради изчерпване на дневния ред. 

Председател КК на БФС маг.-фарм. Анжела Мизова 

 

Протоколчик:  

маг.-фарм. Тошко Йотов  

Членове:  

маг.-фарм. Галя Стефанова Тонкова 

маг.-фарм. Драгомир Христов Чернев 

 

 

20.11.2019 год. 

 


