
У С Т А В 
 

НА РАЙОННА КОЛЕГИЯ  

НА БЪЛГАРСКИ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ (БЗС) - ПЛОВДИВ 
 

 

ГЛАВА ПЪРВА 

Общи разпоредби 
 

Чл. 1. Учредява се Районна колегия на Български зъболекарски съюз в 

район Пловдив, наричана за краткост Районна колегия или РК, съгласно Закона за 

съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина 

(ЗСОЛЛДМ). 

Чл. 2. РК на БЗС е сдружение, юридическо лице, което обединява на 

професионален принцип своите членове – лекарите по дентална медицина. 

Чл. 3. РК на БЗС се състои от вписаните в регистъра й лекари по дентална 

медицина на територията на район Пловдив. 

Чл. 4. Районната колегия се учредява за неопределено време. 

Чл. 5. Седалището на РК на БЗС е в гр. Пловдив, адреса е: ул. “Велико 

Търново” № 9. 

 

ГЛАВА ВТОРА 

Функции 
 

 Чл. 6. РК на БЗС : 

1. Представлява своите членове и защитава професионалните им 

права и интереси; 

2. Консултира и защитава своите членове при сключване на договори 

по задължителното здравно осигуряване с районните каси; 

3. Упражнява контрол по спазването на изработения от БЗС Кодекс 

за професионална етика на лекарите по дентална медицина. 

4. Упражнява контрол по спазването на изработените от БЗС Правила 

за добра медицинска практика на лекарите по дентална медицина. 

5. Налага санкции, предвидени в ЗСОЛЛДМ, устава на БЗС, 

настоящия Устав и следи за спазването им. 

6. Съставя и води районен регистър на членовете си; 

7.Организира, координира, провежда и регистрира продължаващото 

обучение по дентална медицина. 

8. Извършва стопанска дейност, свързана с предмета на основните си 

дейности. За стопанска дейност не се използва членския внос на членовете на РК на 

БЗС – Пловдив. 

9. Осъществява сътрудничество с други организации и институции в 

района, страната и чужбина; 

10. Подпомага своите членове и техните семейства при 

необходимост; 

11.Извършва други дейности, предвидени в Устава на БЗС  и в 

настоящия Устав. 
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ГЛАВА ТРЕТА 

Устройство 
 

 Чл. 7. Органи на Районната колегия на БЗС са: 

1. Общото събрание на Районната колегия; 

2. Управителния съвет на Районната колегия (УС на РК); 

3. Контролната комисия на Районната колегия (КК на РК); 

4. Комисията по професионална етика на РК (КПЕ на РК). 

 

 А. Общо събрание на Районната колегия 

  

Чл. 8.  (1) Общото събрание на Районната колегия се формира на делегатски 

принцип, при норма на представителство един делегат на трима членове. 

  (2) Делегатите се избират от лекарите по дентална медицина в 

съответните общини / съгласно ЗСОЛЛДМ / и са с тригодишен мандат. 

  (3) Членовете на Управителния съвет на РК, Контролната комисия и 

Комисията по професионална етика на РК са делегати на Общото събрание по 

право.  

   (4) Членовете на УС, КК и КПЕ участват по право на отчетно-

изборното събрание. 

                        (5) В Общото събрание не могат да участват делегати, които не са 

изпълнили задължението си за плащането на членския внос, съгласно настоящия 

устав.  

  

 Чл. 9.  (1) Общото събрание се свиква от УС на РК на редовни заседания 

веднъж годишно в края на месец  април  на съответната година. 

  (2) Датата, мястото и проекта за дневен ред на Общото събрание на 

РК на БЗС  се обявява от УС  не по късно от два  месеца преди насрочената дата 

чрез разпращане до членовете. 

  (3) Крайният срок за подаване на предложения за дневен ред и за 

изменения и допълнения на Нормативните документи на РК на БЗС  за Общото 

събрание   не по късно от един месец  преди насрочената дата. 

  (4) Окончателният дневен ред на Общото събрание се обявява от УС 

на РК до  двадесет дни преди насрочената дата. 

 Чл. 10. Извънредно Общо събрание на РК на БЗС  се свиква: 

1. По решение на УС на РК; 

2. По решение на Контролната комисия на РК; 

  3. По писмено искане, адресирано до УС на РК, на не по-малко от 1/5 

от делегатите на Общото събрание на РК; 

 4. По писмено искане, адресирано до УС на РК, на не по-малко от 

1/10 от членовете на РК, удостоверено от техните подписи и регистрационни 

данни. В този случай за Общото събрание се провежда нов избор на делегати по 

реда на ЗСОЛЛДМ ; 

  5. УС на РК е длъжен да свиква извънредно Общо събрание до не по 

късно от тридесет дни  от вземането на решение по т.1 или  не по -късно от 

четиридесет и пет  дни от депозирането на искането по т.2 т.3 и т.4;с дневен ред 

съобразно алинеи 1,2,3, и 4.  

  6. При неизпълнение на задълженията по т.5 от страна на УС на РК, 

извънредно Общо събрание се свиква от съда по искането по т.3 и т.4; 
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  7. Датата, мястото и проектът за дневен ред на извънредното Общо 

събрание се обявяват от УС на РК най-малко двадесет  дни преди насрочената дата 

чрез разпращане до членовете; 

  8. Крайният срок за подаване на предложения за дневен ред и за 

изменения и допълнения на нормативните документи на РК за извънредните Общи 

събрания е най-малко 15 дни преди насрочената дата; 

  9. Окончателният дневен ред на извънредното Общо събрание се 

обявява от УС на РК най-малко 10 дни преди насрочената дата чрез разпращане до 

членовете. 

                        

 Чл. 11. Общото събрание на РК: 

  1. Приема, допълва и изменя Устава и правилниците за работа на РК; 

  2. Приема бюджета на РК и щата на секретариата; 

  3. Избира и освобождава председателя, зам. председателя, секретаря, 

членовете на УС, председателите и членовете на Контролната комисия и 

Комисията по професионална етика на РК; 

  4. Изслушва и приема отчетите на УС, Контролната комисия и 

Комисията по професионална етика и взема решения по тях; 

  5. Избира делегати за Конгреса на БЗС при квота 1 / 25; 

  6. Взема решения по всички други въпроси, свързани с дейността на 

Районната колегия, съгласно действащите в страна закони и подзаконови 

разпоредби, Устава на БЗС  и собствения Устав. 

                        7. Освобождаване или не освобождаване от отговорност членовете на 

УС на РК на БЗС 

 Чл. 12. (1) Общото събрание на Районната колегия се счита за законно 

проведено при присъствието на най-малко 2/3 от избраните делегати. 

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

се провежда с присъствуващите членове, които не могат да бъдат по-малко от 

половината делегати на Общото събрание. 

  (3) Уставът се приема с квалифицирано мнозинство от 2/3 от 

присъствуващите делегати, а всички останали решения – с обикновено мнозинство 

от присъствуващите делегати. 

 Чл. 13. Общото събрание на РК: 

  1. Провежда поименните избори двуетапно с тайно гласуване; 

  2. Решава всички останали въпроси с явно гласуване. 

  3. При поименните избори с тайно двуетапно гласуване на първия 

етап за избрани се считат кандидатите получили най-малко половината плюс един 

от гласовете на регистрираните представители - делегати. На втория етап се 

провежда избор между всички кандидати, неизбрани на първия етап, и за избрани 

се считат  кандидатите получили най-много гласове (по вишегласие). Избират се 

толкова кандидати, колкото са длъжностите. Трети етап се провежда само в случаи 

при кандидати с равен брой гласове на втория етап и не са запълнени всички 

изборни длъжности. 

  4. Изборът на делегати за Конгреса на БЗС се провежда едноетапно с 

тайно гласуване. Класирането се извършва по брой получени гласове. Членовете на 

УС, КК и КПЕ на РК влизат по право в квотата за делегати на Конгреса на БЗС. 

 

 Чл. 14. Техническите органи на Общото събрание на РК се избират с 

обикновено мнозинство в началото на първото заседание и ръководят всички 

заседания на Общото събрание на РК. 
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          Б. Управителен съвет на РК 

 

 Чл. 15. (1) УС на РК се състои от председател, зам. председател, секретар и 

четирима членове. 

  (2) Те се избират поименно от Общото събрание на РК. 

  (3) Мандатът на УС на РК е три години. 

 Чл. 16. (1) УС на РК се свиква на редовни заседания най-малко веднъж на 

три месеца. 

  (2) Извънредни заседания на УС на РК се свикват от председателя по 

целесъобразност. 

  (3) Заседания на УС на РК се считат за законно проведени, ако 

присъствуват най-малко пет от членовете му. 

  (4) УС на РК взема решения с мнозинство от четири гласа. 

  (5) На заседанията на УС на Районната колегия могат да 

присъствуват председателите на Контролната комисия, Комисията по 

професионална етика и членовете на Контролната комисия на Районната колегия с 

право на съвещателен глас. 

 

 Чл. 17. Управителният съвет на РК на БЗС : 

  1. Ръководи работата на РК в съответствие с решенията на Общото 

събрание и Устава; 

  2. Организира и води регистъра на РК и го актуализира непрекъснато; 

  3. Осигурява защита на данните в регистъра от неправомерен достъп; 

  4. Изпраща списък на членовете си на УС на БЗС в срок до един 

месец, като го актуализира постоянно; 

  5. Грижи се за защитата на професионалните права и достойнство на 

членовете на колегията; 

  6. Вписва в регистъра на колегията наложените наказания на 

членовете си по Закона и съгласно този Устав; 

  7. Определя представители на Районната колегия за работа в 

арбитражните комисии при Районната здравно-осигурителна каса по Закона за 

здравното осигуряване; 

  8. Изготвя проекто-бюджет и го предлага на Общото събрание, 

управлява имуществото на РК; 

  9. Свиква Общото събрание на колегията; 

  10. Създава по целесъобразност временни работни комисии; 

  11. УС приема Правилник за своята дейност; 

  12. Осъществява други функции, възложени му от Общото събрание 

на Районната колегия. 

                        13. Изпълнява задълженията , произтичащи от закона. 

                        14. Управлява имуществото на организацията. 

                        15. Изпълнява други задължения, произтичащи от законите на 

Република България и директивите на ЕС. 

                        16. Предлага на Общото събрание кандидатури за избор на почетни 

членове на БЪЛГАРСКИ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ 

 Чл. 18. (1) Председателят на УС на РК организира и ръководи работата му и 

го представлява. 

  (2) Свиква заседания на УС, определя дневния ред и ги ръководи. 
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  (3) Зам. председателят подпомага председателя в дейността му и го 

замества по време на отсъствия по ред и условия, определени в Правилника на УС. 

   (4) Секретарят на УС на РК: 

 1. Ръководи дейността по непосредственото изпълнение на 

решенията на УС. 

2. Организира и осигурява технически и административно 

цялостната дейност на УС. 

 

В. Контролна комисия на РК 

 

Чл. 19. (1) Контролната комисия на РК се състои от председател и 6 члена, 

избрани поименно от Общото събрание на колегията за срок от 3 години.  

 (2) Контролната комисия на РК заседава в присъствието най-малко на 

5 от членовете си. 

 (3) Контролната комисия на РК взема решения с мнозинство от 4 

гласа. 

 (4) Заседанията на Контролната комисия са закрити. 

 (5) Контролната комисия на РК приема Правилник за своята дейност. 

 (6) КК контролира законосъобразността и уставосъобразността на 

взетите от УС на РК решения и тяхното изпълнение. 

            (7) Контролната комисия може да назначава финансов одит , който е 

задължителен преди отчетено-изборно събрание на РК. 

            (8) Представя пред Общото събрание на РК на БЗС отчет за своята 

дейност и предложения за освобождаване или неосвобождаване от отговорност на 

членовете на УС. 

Г. Комисия по професионална етика на РК. 

 

Чл. 20. (1) Комисията по професионална етика на РК се състои от 

председател и 8 члена, избрани поименно от Общото събрание. 

 (2) КПЕ на РК заседава при кворум 2/3 от състава си. 

 (3) КПЕ на РК взема решения с мнозинство от 5 гласа. 

 (4) Заседанията на Комисията са закрити.  

 (5) Следи за спазване на професионално-медицинските, морално-

етичните и деонтологични въпроси, свързани с упражняване на професията. 

 (6) Издава акт за установени нарушения и препоръки за 

отстраняването им. 

 (7) Осъществява други функции, произтичащи от Закона и възложени 

от Общото събрание на РК. 

 (8) Приема Правилник за своята дейност. 

 

 Д. Мандат 

Чл. 21. (1) Органите на РК на БЗС функционират на мандатен принцип. 

Времетраенето на един мандат е 3 години.  

 (2) Председателите на УС, КК и КПЕ на РК на БЗС  не могат да бъдат 

избирани за повече от два последователни мандата  на една и съща длъжност. 

Чл. 22. (1) Не могат да бъдат избирани в УС, КК и КПЕ на РК на БЗС  лица, 

които са осъждани за умишлени престъпления от общ характер. 

 (2) Едно лице не може да бъде член на повече от един от изборните 

органи на РК – УС, КК и КПЕ. 
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 (3) Председателят на УС на БЗС , зам. председателите на УС на БЗС , 

главният секретар, председателите на КК и КПЕ на БЗС  не могат да бъдат 

председатели на УС, КК и КПЕ на РК. 

 (4) Освободените места по предходната алинея се попълват от 

Общото събрание на РК. 

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

Членство, права и задължения 

 

РАЗДЕЛ І 

Членство 
 

 Чл. 23. (1) Всички лекари по дентална медицина, които упражняват 

професията си, членуват задължително в БЗС .   

  (2) Членството на лекарите по дентална медицина, които не 

упражняват професията си е доброволно. 

  (3) Членството в БЗС възниква с вписването в регистъра на Районната 

колегия на БЗС. 

  (4) Вписването се извършва след подаване на заявление от лекаря по 

дентална медицина. В заявлението се посочват трите имена, ЕГН, 

месторождението, гражданството на лицето и адреса по местоживеене и 

месторабота, 

  (5) Към заявлението за вписване се прилагат: 

1. диплом за завършено висше образование 

2. диплом за специалност или научна степен и звание, при наличие 

на такива 

3. документ, удостоверяващ местоработата и стажа на лицето 

4. при подновяване на членството – извлечение от регистъра за 

наложено наказание 

5. чуждите граждани, кандидати за вписване в регистъра 

представят:  

а) Документите, изисквани от Законите и нормативните актове. 

        б) Разрешение за дългосрочно пребиваване и работа в страната 

6. свидетелство за съдимост. 

Чл. 24. (1) Управителният съвет на Районната колегия на БЗС  проверява 

дали са налице изискванията за вписване на лекаря по дентална медицина в 

регистъра на колегията. 

 (2) Ако лицата отговарят на изискванията, вписването се извършва в 

14 - дневен срок от подаването на документите по чл. 23. 

 (3) Управителният съвет на Районната колегия на БЗС издава 

удостоверение за извършеното вписване в срока по ал.2. 

 (4) Отказ от вписване в регистъра на Районната колегия може да бъде 

направен при: 

1. неспазване на изискванията по чл.23, ал.4 и ал.5 

2. ако лицето е заличено от регистъра на друга Районна колегия – за 

срока на наказанието 

 (5) Отказът за вписване в регистъра и решението за прекратяване на 

членството по чл. 27 може да бъде обжалван в 7-дневен срок от получаване на 

съобщението пред УС на БЗС, който се произнася с решение в едномесечен срок. 
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(6) Решенията на УС на БЗС подлежат на обжалване по реда на 

Закона за административното производство пред Върховния административен съд. 

 Чл. 25. (1) В регистъра се вписват следните обстоятелства: 

 

1. трите имена, ЕГН, месторождение и гражданство въз основа на документа за 

самоличност 

2. адрес по местоживеене и месторабота въз основа на документа за 

самоличност 

3. висше медицинска образование – номер и дата на дипломата 

4. специалност – номер и дата на дипломата 

5. научна степен, научно звание – номер и дата на дипломата, съответно 

протокола. 

6. наложени наказания по реда на този Устав 

7. други обстоятелства, посочени в чл. 32 от ЗСОЛЛДМ. 
 (2) УС на РК на БЗС ежегодно до 30 април изпраща своя актуализиран 

регистър до УС на БЗС за обнародването в ДВ съгл. Чл. 13, ал. 1, т. 3 на 

ЗСОЛЛДМ 
(3) Лицата, вписани в регистъра на Районната колегия са длъжни да 

заявяват за вписване промяната на обстоятелствата по ал.1 в срок от 1 месец. 

(4) За всички вписани обстоятелства и промени в регистъра се 

уведомява УС на БЗС в едномесечен срок. 

                          (5) Вписването в регистъра на повече от една районна колегия става 

съгласно Правилника за водене на регистъра на районната колегия по чл.23 ал.2 от 

Устава на РК – Пловдив и лицето дължи еднократна вноска за служебно 

обслужване в размер на 50 % от членския внос. 

(6) При промяна на регистрацията от една в друга РК, вписването се 

извършва съгласно Правилник за водене на регистрите на РК и лицето дължи 

еднократна вноска за служебно обслужване на регистъра в размер на не по-малко 

от ½ от членския внос.  

 

Чл. 26. Членовете на БЗС са: 

(1) Редовни членове – лекари по дентална медицина, които 

упражняват професията си и са задължени да членуват по силата на ЗСОЛЛДМ . 

(2) Доброволни членове – лекари по дентална медицина, които не 

упражняват професията си. 

(3) Почетни членове, избрани от Конгреса по предложение на УС, 

които са: 

1. лекари по дентална медицина, упражняващи професията си – 

приравняват се към редовните членове с изключение на 

изискването за плащане на членски внос 

2. лекари по дентална медицина, които не упражняват професията 

си – приравняват се към доброволните членове с изключение на 

изискването за плащане на членски внос. 

(4) Членовете получават печатния орган на БЗС. 
          Чл. 26А. Редовността на членството се удостоверява чрез документ за актуално 

членство, издаван ежегодно при плащането на членския внос. 

 Чл. 27. (1) Членството се прекратява с решение на УС на Районната колегия 

на съюза за заличаване в регистъра на членовете на БЗС: 

1. по молба на члена на съюза 
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2. по предложение на Комисията по професионална етика на РК при  

установяване на обстоятелства, изключващи членството 
3. При не плащане на членския внос до 30 април на съответната година. 

(2) Решението за прекратяване на членството подлежи на обжалване 

по реда на чл. 24, ал.6 от настоящия Устав. 

 
                          (3) Членството може да се възстанови след подаване на молба и: 

 

 По Чл. 27, ал. 1, т. 1 – с плащане на членския внос за годината на възстановяването. 

По Чл. 27, ал. 1, т. 2 – при отпадане на обстоятелствата, изключващи членството, с 

плащане на членския внос за годината на възстановяването. 

По Чл. 27 ал.1,т.3 
а) на членския внос за времето на прекратяването – в двоен размер; 

б) на членския внос за годината на възстановяването 

РАЗДЕЛ ІІ 

Права и задължения 
 

 Чл. 28. (1) Членовете на БЗС имат право: 

1. да избират и да бъдат избирани в органите на Съюза и на РК 

2. да се ползват от помощта на Съюза при спорове, свързани с 

упражняването на професията 

3. на материална помощ в случай на изгубена трудоспособност, 

както и на семейства им в случай на необходимост 

4. да бъдат информирани за всички съюзни дела 

5. да се ползват от помощта на Съюза за професионалното си 

усъвършенстване 

6. на достъп до личните си данни в регистъра 

7. на правата, произтичащи от настоящия Устав. 

(2) Не могат да бъдат избирани в органите на Съюза министри, зам. 

министри, главни секретари на министерство и директори на здравни заведения. 

 Чл. 29. Членовете на БЗС са длъжни: 

1. да упражняват своята професия в съответствие с Кодекса за 

професионална етика 

2. да прилагат правилата за добра медицинска практика 

3. да спазват Устава на БЗС и настоящия Устав 

4. да уведомяват Управителния съвет на РК, в която членуват за 

промените, свързани с упражняването на професията. 

 

ГЛАВА ПЕТА 

Нарушения и наказания 
 

 Чл. 30. Членовете на БЗС носят отговорност за следните нарушения, 

допуснати при изпълнение на професионалните си задължения: 

1. неспазване на Устава на БЗС и РК 

2. неспазване на правилата, предвидени в Кодекса за професионална 

етика 

3. неспазване на правилата за добра медицинска практика 

4. неизпълнение на решение на Общото събрание на РК 

5. не плащане на членския внос  в определения от Устава срок. 
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Чл. 31. (1) За нарушения по чл.30 ал.1,2,3,4 на членовете могат да бъдат 

налагани следните наказания: 

1. порицание 

2. глоба в размер на една до пет минимални работни заплати 

3. заличаване от регистъра на колегията за срок от 3 месеца до 2 

години. 
4. За нарушения по Член 30, т. 5 лекарят по дентална медицина дължи 

двоен размер на сумата, посочена в Чл.37 ал.1 

Чл. 32. Комисиите по професионална етика на Районните колегии на БЗС 

разглеждат жалби за нарушения по чл.30. 

Чл. 33. (1) Нарушения по чл.30 се установяват с акт за констатирано 

нарушение. 

 (2) Актове по ал.1 има право да съставя всеки член на Комисията по 

професионална етика към РК на БЗС в присъствието на още двама члена на 

Комисията. 

 (3) Наказателното постановление по ал.1 се издава от Председателя 

на УС на РК въз основа на решение на Комисията по професионална етика. 

 (4) Препис от наказателното постановление се изпраща на 

ръководителя на лечебното заведение, в което работи наказаното лице и на 

директора на РЦЗ. 

Чл. 34. (1) Съставянето на актове, издаването и обжалването на наказателни 

постановления по този Устав се извършва съгласно Закона за административните 

отношения и наказания. 

 (2) Сумите от наложените глоби постъпват в приход на Районната 

колегия на БЗС. 

 Чл. 35. Налагането на наказания по чл.30 не отменя търсенето на 

наказателна, гражданска и дисциплинарна отговорност по Кодекса на труда и ЗЛЗ. 

 Чл. 36. Всички, които имат достъп до информация от регистъра по силата на 

служебните си задължения са длъжни да не я огласяват пред други лица, освен в 

случаите, предвидени със Закон. 

 

ГЛАВА ШЕСТА 

Членски внос 
  

Чл. 37.  
            (1) Минималният размер на членския внос е 150 лв. годишно. 

 (2) Членският внос се плаща до края на месец март на  всяка 

календарна година. 

                       (3) Редовен член, който не упражнява професията си поради отпуск 

по майчинство  или временна нетрудоспособност се освобождава от задължението 

да плаща членския си внос след подаване на заявление до УС на РК на БЗС, към 

което се прилагат документи, доказващи наличието на заявеното обстоятелство.  
 

             (4) Подновяване на упражняването на професията по предходната 

алинея се извършва след подаване на ново заявление до УС на РК на БЗС и 

плащане на членския внос за годината, в която се извършва подновяването. 

 (5) Новопостъпващите членове плащат членски внос в момента на 

вписването в регистъра за съответната календарна година. 

                        (6) Лекарите по дентална медицина, които се регистрират в годината 

на дипломирането си плащат 50% от членския внос. 
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Чл. 38. Разпределянето на постъпленията от членски внос е в отношение: 

75 % за регионалните ръководства 

20% за централното ръководство 

5% за Фонд за финансово подпомагане на редовните членове на БЗС със 

здравословни проблеми. 

 

ГЛАВА СЕДМА 

Средства 
 

 Чл. 39. (1) Районната колегия на БЗС набира средства чрез: 

1. членски внос 

2. субсидии и дарения 

3. глоби 

                        4.  извършване на стопанска дейност. 

5.  други начини, определени със закон. 

(2) Дарителите се записват в почетна книга и се оповестяват от 

ръководството на Районната колегия на БЗС. 

 Чл. 40. (1) Длъжностните лица, които получават възнаграждение, както и 

размера му, се определят от Общото събрание на Районната колегия на БЗС. 

  (2) УС на РК определя и изменя размера на възнагражденията на 

заемащите щатни длъжности по трудов договор с РК на БЗС. 

 

ГЛАВА ОСМА 

Информационно осигуряване 
 

 Чл. 41. 1.РК на БЗС осигурява абонирането на членовете на РК за печатния 

орган на бюлетин на БЗС. 

                            

 

ГЛАВА ДЕВЕТА 

Заключителни разпоредби 
 

 § 1. РК на БЗС се прекратява при решение за прекратяване на БЗС . 

 § 2. РК на БЗС  притежава кръгъл печат с надпис по периферията “Районна 

колегия на БЗС ” и в центъра “Управителен съвет” и Пловдив. 

 § 3. Настоящият Устав е приет от Общото събрание на РК на ССБ в район 

Пловдив на 06.03.1999 год.,изменен и допълнен на общо събрание на РК на ССБ  

Пловдив на 20. 03.2004г.., изменен и допълнен на общо събрание на РК на БЗС 

Пловдив на 21.04.2007г…., изменен и допълнен на общо събрание на РК на БЗС 

Пловдив на 04.04.2009г….., изменен и допълнен на общо събрание на РК на БЗС 

Пловдив на 02.04.2011г. 

 

 
 

 


