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До:   Председателите на УС на РК на БЗС 

 

До:  Председателите на КК на РК на БЗС 

 

 

 

 

Уважаеми колеги, 

 

На свое заседание, проведено на 19.06.2021 г., Управителния съвет на БЗС взе 

решение за свикване на Отчетно-изборен конгрес на БЗС на 29-30.10.2021 г. в конгресния 

център на х-л „Перелик“, к. к. Пампорово, начало 09:00 ч., и прие следния Проект за дневен 

ред: 

1. Промени в Устава на БЗС, произтичащи от пандемичната обстановка; 

2. Отчет на УС на БЗС от председателя на УС на БЗС; 

3. Отчет на КК на БЗС от председателя на КК на БЗС 

4. Отчет на КПЕ на БЗС от председателя на КПЕ на БЗС; 

5. Приемане на отчетите на Управителния съвет, на Контролната комисия и на 

Комисията по професионална етика; 

6. Освобождаване на председателя, зам.-председателите, главния секретар и 

членовете на УС на БЗС, председателя и членовете на Контролната комисия на 

БЗС, председателя и членовете на Комисията по професионална етика на БЗС, 

представителите на БЗС във Висшия медицински съвет към Министерство на 

здравеопазването и членовете на Съвета на Фонда за финансово подпомагане на 

редовни членове на БЗС със здравословни проблеми; 

7. Освобождаване или не освобождаване от отговорност на членовете на УС на БЗС;  

8. Избор на председател, зам.-председатели, главен секретар и членове на УС на 

БЗС, председател и членове на Контролната комисия на БЗС, председател и 

членове на Комисията по професионална етика на БЗС, представители на БЗС във 

Висшия медицински съвет към Министерство на здравеопазването, членове на 

Съвета на Фонда за подпомагане на редовни членове на БЗС със здравословни 

проблеми; 

9. Утвърждаване на представителите в Комисията по изготвянето и приемането на 

НРД по задължителното здравно осигуряване. 

 Основните мотиви за това решение са следните: 

1. Изключително намалелия брой заразени с COVID-19 на дневна база – под 1%; 

2. Непрекъснато увеличаващия се брой ваксинирани граждани; 

3. Създаване на всички възможни условия за ваксиниране на лекарите по дентална 

медицина; 

4. Спазване на уставни срокове относно организацията на Общите събрания на 

районните колегии. 

 В тази връзка се обръщаме към вас, там където не са проведени Отчетно-изборните 

събрания и съответно избора на делегати на Конгреса на БЗС, това да стане в срок не по-

късно от 12.09.2021 г. /неделя/ предвид разпоредбите на Устава на БЗС – чл. 9. 

 Управителният съвет си запазва правото да взима други решения относно 

провеждането на Отчетно-изборния конгрес при настъпване на промени в 
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епидемиологичната обстановка и/или съобразяване с нарочна заповед на министъра 

на здравеопазването. 

 Молим, след провеждане на Общо събрание в офиса на УС на БЗС да бъдат 

изпратени поименни списъци на новоизбраните ръководство и делегатите на Конгреса. 

 Готови сме да окажем съдействие, както и да отговорим на възникнали 

допълнителни въпроси. 

  

 

 

С уважение: 

       
Д-р Николай Шарков     Д-р Борислав Миланов 

Председател на УС на БЗС     Главен секретар на УС на БЗС 


