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До:  Зам.-председателите на УС на БЗС 

До:  Членовете на УС на БЗС 

До: Председателите на РК на БЗС 

До:  Председателя на КПЕ 

До:  Председателя на КК 

До:  Членовете на КК 

 

 

 

Уважаеми колеги, 

 

В съответствие с поетия от нас ангажимент предвид тежката епидемична 

обстановка и съгласно Заповед № РД-01-748/02.09.2021 г. на министъра на 

здравеопазването, д-р Стойчо Кацаров, ви информираме за следното: 

1.  Насроченият за 25.09.2021 г. Управителен съвет на БЗС не може да се състои, 

тъй като не могат да бъдат изпълнени изискванията за организацията и 

провеждането на конгреси, семинари, обучения и други включени в заповедта 

на министъра на здравеопазването. 

2. Във връзка с изпратено до вас писмо с изх. № 398/30.08.2021 г. готовност за 

участие в Управителен съвет към днес, 08.09.2021 г., са заявили официално 23 

членове на УС, което не съставлява екзистенц-минимум от 2/3 от членовете 

съгласно Устава и Правилника за дейността на УС на БЗС. 

3. Насроченият, с решение от 19.06.2021 г., Отчетно-изборен конгрес на БЗС не 

може да се състои съгласно изискванията на заповедта на министъра на 

здравеопазването. В тази връзка се обръщаме към вас с молба за решение на 

УС на БЗС по електронен път, с което да бъде отложено, за пореден път, 

провеждането на Отчетно-изборния конгрес на БЗС. 

 За всичко съществено ще ви информираме на вашите имейли, а при първа 

възможност ще бъде организирано провеждане на Управителен съвет, за което ще 

бъдете уведомени своевременно съгласно Правилника за дейността на УС на БЗС. 

 Относно провеждане на различни събития на районните колегии, моля, да имате 

предвид спазването на изискванията включени в заповедта на министъра на 

здравеопазването. 

  Коректно напомняме, че съществуващата нормативна уредба към настоящия 

момент никой не може да задължи никого да извърши действия имащи отношение към 

неговото индивидуално здраве. 
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 И накрая, но не на последно място, остава моралната отговорност на 

организаторите на всяко едно събитие за здравето на участниците в него, още повече, че 

няма медицински данни базирани на доказателство за стопроцентна защита от повторно 

заразяване от COVID-19 на вече ваксинирани или преболедували COVID-19. 

 При възникване на допълнителни въпроси оставаме на ваше разположение. 

 

 

С уважение: 

                     

Д-р Николай Шарков    Д-р Борислав Миланов 

Председател на УС на БЗС    Главен секретар на УС на БЗС 


