
о т ч е т 

за   дейността  на  Управителния  съвет  на  Регионална  фармацевтична  колегия – 
Стара Загора 

за  периода  17.02.2013г. – 21.02.2016г. 
 

            Уважаеми  колеги , 

             Днес  21.02.2016 година  , на основание  чл.21,ал.2 от  Закона за  съсловната 

организация на  магистър – фармацевтите  и във  вр. с  чл. 8, ал.1 от  Устава на 

Регионална фармацевтична колегия – Стара Загора  се  провежда  отчетно - изборно 

събрание. 

             Настоящият  отчет обобщава  дейността   на  Управителния съвет на Регионална 

фармацевтична колегия –  Стара Загора  в   изпълнение   задълженията му, визирани  в  

чл. 16, ал.2 от Устава на РФК – Стара Загора   за  периода 17.02.2013г. –  21.02.2016 г.  .  

            Отчитаме   дейността  си , за  да  дадете  вашата оценка за  нея. 

І. СЪСТАВ НА ОРГАНИТЕ НА  РЕГИОНАЛНА  ФАРМАЦЕВТИЧНА  КОЛЕГИЯ  - СТАРА  

ЗАГОРА : 

           1. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  
           Ростислав Курдов – председател 
           Мария Рускова – зам. Председател 
           Ивана Ангелова – секретар 
           Георги Малчев – член 
           Недко Кузманов – член 
           Недялка Запрянова – член    
           Стойка Димитрова – член 
 
           2. КОМИСИЯ  ПО ЕТИКА И КАЧЕСТВО 
           Иванка Велева – председател 
           Марияна Балева – член 
           Стоян Стоянов – член 
 
           3.  КОНТРОЛНА КОМИСИЯ  
           Ваня Рачева – председател 
           Дора Иванова – член 
           Силвия Петрова – член 
 
ІІ.  БРОЙ  НА  ЧЛЕНОВЕТЕ  В  РЕГИОНАЛНА  ФАРМАЦЕВТИЧНА  КОЛЕГИЯ  - СТАРА  
ЗАГОРА 

 
        Към  21.02.2016г.   броят  на  членовете на РФК – Стара Загора  е  204. От  тях  шест са  
в отпуск по майчинство и трима са почетни членове . 
 
       1. През периода  03.2013 г.  – 02.2016 г.  вписаните  нови  членове    са  23 .  



        Отписаните  членове  за  същия  период  са  26 , от  които  :  
        -  2    с  удостоверения  за работа в чужбина ; 
        - 13  прехвърлили  се   в  други колегии ;  
        - 10  прекратили  доброволно  членството си ; 
        - 1  починал ; 
 
    2. Разпределението  на  членовете  в  РФК – Стара Загора  е  както  следва : 
    По възрастови групи  

 до      30 години  - 23  –   11,3% 

 31 до 40 години – 42  –   20,6% 

 41 до 50 години – 35  –   17,2% 

 51 до 60 години – 38  –   18,6% 

 61 до 70 години – 39  –   19,1% 

 над    70 години – 27  –    13,2%  
      Най – млади  в  РФК – Стара Загора  са  двама   колеги  , които  са  на  възраст 25 
години ,  а   най- възрастният  член   от   колегията   е  на  86 години. 
   По пол: 

 Жени  –  165 

 Мъже –    39  
   По  месторабота : 

 гр.Стара Загора  -  127  

 гр.Казанлък   -  37  

 гр.Чирпан - 7  

 гр.Гълъбово - 6  

 гр.Раднево - 6  

 гр.Павел баня - 3  

 гр.Крън - 2  

 гр.Мъглиж -  1  

 гр.Гурково  - 1  

 гр.Николаево - 1 

 с.Тъжа - 2  

 с.Ягода - 2  

 с.Бузовград - 1  

 с.Енина -  1  

 с.Копринка -  1  

 с.Оризово -  1 

 с.Хрищени  - 1 
* тримата почетни членове не работят , а един не е посочил работно място.        
 

Организационна  дейност  на  Управителния  съвет 

 
      През отчетния  период  Управителният съвет  е  провел общо 38 заседания - 4 
дистанционни , 3 извънредни  и 31 редовни  заседания.    
      Участието  на  членовете  му   в  заседанията  е   както следва :  Ростислав Курдов – 36; 
Мария Рускова – 31;  Ивана  Ангелова – 36 ;  Георги  Малчев  – 18 (избран  за  член на  УС  
на  29.09.2013г.  след  отвод   на  Иван  Гитев ) ;  Недко Кузманов –  30 ; Недялка 
Запрянова –  21 ; Стойка  Димитрова  –  25 ; 
 

 



Дейност   на  Управителния  съвет  по  месеци : 
      І . Март 2013 г. 

• Преразглеждане  на  сключените договори , обвързващи РФК – Стара Загора  и  
анализ на  неотложните  ежемесечни разходи  на  колегията  .  

•   Решение   за   създаване  на  интернет  портал  на   РФК Стара Загора.  
• Решение  за  увеличаване  работното  време  на  техническия  сътрудник ,  

обслужващ   РФК Стара Загора .  
 
 
ІІ. Април 2013 г.  
• Решение за оптимизиране на ежемесечните разходи на РФК Стара Загора : 

предизвестие  за  прекратяване  договора  за  наем  на  стария  офис  на  РФК Стара 
Загора  и  решение  за   сключване   на  нов  договор  за   наем  на  офис  при  по – 
добри  наемни  условия  . 

• Подновяване на договори за мобилни и стационарен телефони и интернет 
свързаността  на  нови  по  - добри  условия  , при  по – ниски  цени . 

• Стартиране  на  Фейсбук  страница  на  Колегията  с  
https://www.facebook.com/rfkstz. 

• Стартиране  на  интернет  портала   на  Колегията  с  www.rfk-sz.org. 
 
ІІІ. Май 2013г. 
• Сключване  на  договор за наем  на  нов офис на колегията , находящ  се  на            

ул.  « Свети  Княз Борис» №91, ет.3 , с  месечен  наем  90 лева , като  през  първите 
9 месеца   наема бе  50 лева   на  месец ,  поради  извършен  от  РФК Стара Загора  
ремонт  на  стойност 360 лева. 

 
ІV. Юни 2013 г. 
• Организиране на посещение на  IV-ТИ (четвърти) РЕДОВЕН  ОТЧЕТНО - ИЗБОРЕН 

КОНГРЕС   НА   БЪЛГАРСКИЯ  ФАРМАЦЕВТИЧЕН  СЪЮЗ .  
• Организиране  участие  в  Български  фармацевтични  дни 2013 г.  в  гр. София   , в  

което  мероприятие     участваха  60  от   членовете  на  РФК Стара Загора .     
 
V. Юли 2013 г.  
• Включване  в програмата „Забавно лято  2013“ с инициативата „Един ден с 

фармацевта“   с  лектор   маг. фарм. Стойка Димитрова. 
• Изработване на  уеб базиран софтуер за  централизирано  разпространение  на  

SMS съобщения  през  Интернет  чрез GSM  мрежата  на  мобилните  оператори  
съвместно  с  фирмата   «ЛЛВ Технолъджи» ЕООД. 

 
VІ. Август 2013 г. 
• Проектиране  и поръчка  за  изработване   стикери  предназначени  за   

автомобилите  , собственост  на  членовете  от  РФК – Стара Загора .     
• Проектиране  и  поръчка  за  изработване    на  опаковъчни  торбички  от  

биоразградим материал  с  щамповани  върху  тях  лого на БФС  с  надписи : 
«Български фармацевтичен  съюз»   ,   „Личният  Ви  фармацевт се грижи за 
Вашето здраве! За природата да се погрижим заедно!”, както  и  «АПТЕКА , 
Регионална Фармацевтична Колегия - Стара Загора, www.rfk-sz.org » 

 
 
 

https://www.facebook.com/rfkstz
http://www.rfk-sz.org/


VІІ. Септември 2013 г. 

 Организация и провеждане на Отчетно - изборно събрание на РФК – Стара Загора. 
Поради  оставката  на  зам. председателя   маг.фармацевт  Иван Гитев  се  наложи 
избор  на  нов  член  на Управителния  съвет . За  такъв  бе  избран  маг.фармацевт  
Георги Малчев .  

 Проведено бе  обучение, акредитирано със седем кредитни точки от Комисията по 
качество на БФС  .  

 Проведено бе изложение на фармацевтични компании по време на Отчетно- 
изборното събрание .  

 
 
 
 
VІІІ. Октомври 2013 г. 

 Съвместно обучение  на  Astra Zeneka  и  РФК – Стара Загора ,  акредитирано с 2 
кредитни точки . В  обучението   взеха   участие  70 от   членовете  на  РФК – Стара 
Загора.  

 Участие на  председателя, секретаря  и  двама  от  членове  на  УС  в   редовно 
изнесено заседание   на  УС   на  БФС  в  град  Пловдив . 

 
ІХ. Ноември 2013 г.   

 Провеждане  на  работна  среща  на  Комисията по качество  и  Комисията  по етика  
при Българския фармацевтичен съюз   с   Комисиите по етика и качество на 
Регионалните  фармацевтични  колегии   Пазарджик, Пловдив, Смолян, Кърджали, 
Хасково, Стара  Загора, Сливен, Ямбол, Бургас  . Домакин  и  организатор  на  
срещата  бе   РФК - Стара Загора .  

 Командироване  членовете на Контролната комисия на първа среща на 
Контролните комисии  в  с. Долни Лозен , област  София . 

 Предоговаряне на условията за ползване на услугите на счетоводната къща, 
обслужваща  РФК – Стара Загора   при  месечна такса  за  обслужване 100 лева . 

 
Х. Декември 2013 г.  

 Изготвяне  на  предложение   към  БФС за провеждане на Български 
Фармацевтични дни 2014  в   град Стара Загора . 

 След   отхвърляне  предложение  за  организиране  на  Коледен бал за членовете 
на РФК – Стара Загора , вземане  решение  за  поднасяне  коледни подаръци за  
всеки член  на  РФК – Стара Загора . 

 Поръчка  за   изработване  на  календар за 2014 г.  със  специален  дизайн  за  РФК – 
Стара Загора.  

 
 ХІ. Януари  и  Февруари 2014 г.  

 Работна  среща , организирана от РЗИ – Стара Загора , относно разработването на 
проект на решение на Министерски съвет за утвърждаване броя на приеманите 
студенти  и  докторанти във висшите училища за учебната 2013-2014г. . 
Конкретизиране   броя  на  необходимите  за   област Стара Загора  лекари, лекари 
по дентална медицина   и  магистър   фармацевти. 

 Управителният  съвет  на  РФК – Стара Загора  взе  решение   събирането  на  
членския  внос  от  колегите  , работещи в  гр.Казанлък   и   околните  населени  
места   да  възложи   на  члена  от  УС  -  магистър  фармацевт  Недялка Запрянова , с 



цел улеснението  им  в  изпълнение   на  определеното  им  по  закон  задължение  
за  своевременно  му  внасяне . 

 Взето  бе  решение  за  дните  , в  които  пътуват , с  цел   провеждане  заседания  на  
УС  при  РФК – Стара Загора  , членовете  му ,   работещи  на  територията  на   гр. 
Казанлък  и   околните  населени  места   ,  да  им  се  заплаща  стойността  на  
пътните  разноски  за  сметка  на  РФК – Стара Загора .  

 
ХІІ. Март 2014 г. 

 Проведено  бе  обучение  на  техническия сътрудник, главния секретар  и  члена  на  
УС  на  РФК – Стара Загора  маг. фармацевт  Недялка Запрянова  за  придобиване  
на  умения  за   работа  с  електронния  регистър  на  БФС. 

 
ХІІІ. Април 2014г. 

 Подписана  бе   Декларация по чл.16, ал.4 от Закона за мерките срещу изпирането 
на пари от името и за сметка на РФК – Стара Загора, по силата на която РФК да се 
присъедини към прилагането и спазването на Единни Вътрешни правила на БФС за 
контрол  и  предотвратяване  изпирането на пари и финансирането на тероризма, 
които са  утвърдени със заповед  на директора  на  САД “Финансово разузнаване“ 
на ДАНС . 

 
ХІV. Май 2014 г. 

 РФК - Стара Загора получи предложение от  БФС  да  подпише договор със  срок  на  
действие  10 години , с предмет   поддръжка  на  вече закупения  софтуер за 
електронния  регистър  на  РФК - Стара Загора. 

 Проведено  бе  обучение, организирано съвместно с Комисията по качество на БФС 
и акредитирано  със седем кредитни точки  . Пред  Управителния  съвет  
обучаваните  изразиха  недоволство от  качеството  на  обучението . Заявиха  , че  
единствено  лекцията  на  д-р Пламен Яковлиев   е  допринесла  за  повишаване  
качеството  на  професионалната  им   квалификация .   

   РФК - Стара Загора  се  включи  в благотворителна кампания „Шанс за Дени“, чрез 
закупуване  на  ваучер  на   стойност  100 лв.,  за  да  подпомогнем  лечението  на 
дете . 

 
ХV. Юни 2014 г.   

 Организирахме и участвахме  в „Български фармацевтични дни  2014“   в  град  
Пловдив  ,  в  които  участваха   50  от   членове  на  РФК – Стара Загора. 

 
ХVІ. Юли, Август 2014 г. 

 Организирахме провеждането  на  Отчетното събрание на РФК – Стара Загора за 
28.09.2014 година. 

 Изготвен  бе   Вътрешен правилник  на  РФК –  Стара Загора . 
 
ХVІІ. Септември 2014 г.  

 Насроченото  за  28.09.2014 г.  Отчетно събрание на РФК – Стара Загора  не  се  
проведи поради  липса  на  кворум / присъстваха едва 60 от членовете на РФК – 
Стара Загора /. Непроведеното Отчетно събрание на  РФК – Стара Загора   доведе  
до   излишни  разходи , свързани  със  заплатените   средства  за  наем  на  зала   и   
кафе пауза. 

 На  извънредно  заседание  УС на РФК  Стара Загора  взе  решение   втората  дата  за  
Отчетното събрание на РФК – Стара Загора  да  бъде  09.11.2014 година .    



 
ХVІІІ. Октомври 2014 г.  

 Организиране  връчването  на  покани , включително  чрез личното  участие  на  
председателя  и членовете на УС на РФК – Стара Загора с  цел  успешното 
провеждане  на  Отчетно събрание на РФК – Стара Загора . Провеждане  
многобройни  агитационни  срещи  с  членове  на  колегията .  Ново  ангажиране  
на  зала  за Отчетното събрание   ,  нови  разходи   за   изпращане  на  покани ,  
наемане  на  зала  и  кафе  пауза . 

 
ХІХ. Ноември 2014г.  
• На  09.11.2014г. успешно  се  проведе  Отчетно събрание на РФК – Стара Загора .  
• На  27.11.2014 г.   на  заседание  на  УС  бяха   конституирани  комисиите , съгласно 

приетия на  09.11.2014 г. от  Общото Събрание  Вътрешен правилник на  РФК – 
Стара Загора ,  както  следва :  

 
- Комисия по човешки  ресурси, връзки  с  обществеността , международни  връзки и 

други  коллегии   в страната: 
 
         Председател:  Георги Малчев ; 
        Членове: Ивана Ангелова,  Марияна  Балева ,  Силвия Петрова ,  Стоян Стоянов, Дора 
Иванова   и  Ростислав Курдов ;  
 
   - Финансова комисия: 
       Председател: Недко Кузманов ; 
       Членове: Ваня Рачева, Мария Русева и Ростислав Курдов ; 
 
- Комисия по професионално  развитие  и  обществена  дейност: 
       Председател: Иванка Велева 
       Членове: Стойка Димитрова, Недялка Запрянова   и   Ростислав Курдов 
       Приета  бе  декларация  от  Общото събрание на РФК- Стара Загора ,  въвеждаща   
регулации  в  аптечния  сектор , като  пределни  цени  на  лекарствените  продукти  в  
хуманната  медицина , брой  на  аптеките  , взависимост  от  числеността  на  жителите  в  
неселените  места    и   др.   

• Приемане на декларация от Общото събрание на РФК- Стара Загора с искания за 
въвеждане на редица регулации в аптечния сектор. 

 
ХХ.Декември 2014 г.  
• Прието решение  за  възлагане  на  поръчка  за  изработване  на  рекламни  

сувенири /чаши /  за   подаръци   на   членове  от   РФК- Стара Загора .  
• Участие  на председателя  и  зам. председателя на  УС на РФК  в  разширен  

управителен съвет на  БФС , представяне   на  декларацията  от  Общото събрание 
на РФК. 

• Решение  за   провеждане  и  организиране  на „Информационна  национална  
съсловна среща –  на  тема  “Приоритети пред  фармацевтичното съсловие“   , 
която  да се  проведе  на   25 и  26 април 2015   в   гр. Стара Загора 

 
ХХІ. Януари 2015 г.  
• Приемане   бюджета  на  РФК – Стара Загора  за   2015 година. 



• Избор  на  организационен  комитет  за  провеждане  на „Информационна 
национална съсловна среща – на  тема  “ Приоритети пред фармацевтичното 
съсловие“  на   25-26 април 2015 г.   в   гр. Стара Загора. 

• Актуализиране  на  секция „ Справочник  аптеки “. 
 
ХХІІ. Февруари 2015 г.  
• Сключване  на  договор  за  абонаментно  юридическо  обслужване на  членовете  

на  РФК  - Стара Загора . 
• Провеждане  “ Бал на фармацевта “  на  13.02.2015 г. в ресторант „Кипарис“  

гр.Стара Загора  , съвместно  със  съсловната  организация  на  бакалавър  
фармацевтите от  гр.Стара Загора  . Присъстваха  35 магистър  фармацевта от  РФК - 
Стара Загора и  20 бакалавър фармацевта .  

 
ХХІІІ. Март 2015г.  

 Актуализиране  бюджета на РФК- Стара Загора ,  подновяване  договорите с 
мобилния оператор  и прекратяване на договор за използване на фиксирани 
телекомуникационни  услуги.  Оптимизиране   дейността на  техническия 
сътрудник  ,  свързано  с  двойно  намаление  необходимостта от престоя  му   в 
офиса на колегията  и  съответно  двукратно  намаляване   на   договореното  с  
него  възнаграждение . 

 Обучение на техническия сътрудник и  секретаря  на  колегията за работа с 
електронния  регистър  на  БФС. 

 
 
ХХІV. Април 2015 г.  

 Провеждане на извънредна среща с членовете на колегията  на 17.04.2015 г. по 
актуални теми преди Информационната национална среща на  тема  “Приоритети 
пред фармацевтичното съсловие“. 

 На  25 и 26.04.2015 г.  се  проведе  плануваната  Информационна национална 
среща “Приоритети пред фармацевтичното съсловие“ в хотел Сити град Стара 
Загора . На  срещата  присъстваха  над  100  магистър фармацевти  от  цялата 
страна, които  в   открит  диалог  обсъдиха  най- наболелите  теми  и  проблеми  
пред  съсловието ни .  

 
ХХV. Май и  Юни 2015г.   

 Взето  бе   решение за стартиране на проект за създаване на банка от  високо 
квалифицирани   и   с  висок  потенциал  кадри  сред  членовете  на РФК - Стара 
Загора. 

 Организирахме участието на членовете от РФК - Стара Загора в „Български 
фармацевтични дни 2015“ в Интер Експо Център град София .  Участие  взеха  55 
членове  на  колегията  .  

 Проведено  бе  съвместно обучение на РЗОК - Стара Загора  и  РФК -  Стара Загора  
за работа  с  електронни услуги  на  НЗОК. 

 
ХХVІ. Юли, Август , Септември и  Октомври 2015 г.  

 Започна  организирането на редовно отчетно събрание на РФК – Стара Загора . 
Предвид  сериозните  затруднения в  провеждането  на  предходното  отчетно 
събрание на  РФК Стара Загора  през  2014 г. , както  и  свързаните  с  това  излишни  
разходи  от  бюджета  на  колегията  ни  , УС на  РФК Стара Загора  прие  план  по 
стимулиране  на  членовете  й   чрез    мотивирано  присъствие  на  събранието .  



 Стартирахме  своевременното   връчване  на  покани  за  отчетното събрание на 
РФК – Стара Загора. 

 Изработихме    задание  за   нов  интернет сайт   на   колегията. 
 
ХХVІІ. Ноември 2015 г.  

 На 08.11.2015 г.  успешно  бе  проведено  редовното  Отчетно събрание , на  което  
присъстваха  162  членове  от  РФК – Стара Загора . Това най – масово  присъствие   
на  редовното  Отчетно събрание  бе  в  резултат на  предприетите  от  
Управителния  съвет    действия   по   мотивиране   членовете  на  колегията . 

 За втора поредна година стартирахме организация по провеждането на „Бал на 
Фармацевта“ , като отправихме покани  към големи фармацевтични компании  с 
цел  партньорство  в   събитието. 

 След  като  разгледахме  оферти  по  заданието  ни  за   изработка  нов интернет 
сайт и  виртуален офис на колегията , УС  взе  решение  да  се   откаже  от проекта ,  
поради   неефективното  съотношение  между   ползата  и  средства  , които  ще  
трябва  да  изразходваме  за  него  . 

 
ХХVІІІ. Декември 2015 г.  

 Участвахме   в  разширен  УС  на   БФС   чрез  заместник председателя на УС Мария 
Рускова .  

 Стартирахме  организацията  по провеждане  на Отчетно- изборно събрание  на 
РФК Стара Загора  , което  ще  се  проведе   на 21.02.2016 г . 

 
ХХІХ. Януари 2016 г.  

 Организирахме  и  проведохме  на  22.01.2016 г.   „БАЛ НА ФАРМАЦЕВТА“ ,  на  
който  присъстваха  100  фармацевта , от който 57 магистър  фармацевта от РФК - Стара 
Загора. Партньори  на   бала  ни бяха 5 фармацевтични компании, от  които  Вьорваг 
Фарма бе основния  ни  партньор  .  На  събитието  бяха  отличени 12 колеги в различни 
категории,  като всеки получи специално разработена уникална статуетка. За първа 
година РФК – Стара Загора отличи колега с званието „ Магистър Фармацевт на годината“. 
За  такъв  бе  номинирана магистър  фармацевт  Татяна Христова . Раздадени  бяха  
множество  награди , три  от  които   със   значителна  материална стойност. 

 
     ХХХ . През  Февруари 2016 г.  или  в  края  на  нашия  мандат  , усилията  ни бяха  
изцяло  насочени  към  успешното  провеждане  на  настоящото  Отчетно – изборно 
събрание  .  
 
        УВАЖАЕМИ  КОЛЕГИ ,  
         С  хронологично  описаните  по  - горе   действия  и  начинания  Управителния съвет  
на  РФК Стара Загора , дава  своя   отчет  за   целия  си  мандат , за   периода  от  месец  
март 2013г.  до  месец  февруари  2016 г.  включително .  
       Отчетът   не  съдържа  безбройните  и   неочаквани  препятствие  ,  които  срещахме  
в  желанието  си  да  работим  в  полза   на  съсловната  ни  организация , поради  което  
не  претендираме  за  изчерпателност  .  Постарахме  се  да  отразим  най  - съществените   
моменти  в  дейността  си   , като  членове  на  Управителния съвет  на  РФК Стара Загора .  

     
  В   заключение ,  обобщавайки  можем   да  заявим : 
     1. За периода  на мандата ни стартирахме интернет страницата на колегията www.rfk-
sz.org , която  успешно  поддържаме  . В  нея   публикувахме  актуални съобщения  и  
материали  в  помощ на колегите . Чрез  нея  Ви  информирахме  за  важни  събития  от  

http://www.rfk-sz.org/
http://www.rfk-sz.org/


живота  на  фармацевтичното  съсловие . За  периода  на  своето съществуване интернет 
страницата на колегията  бе посетена  над  20 000 пъти .  Не малка  част от  посещенията  
на  страницата  са  от  граждани ,   търсещи  информация  от  секцията „ Справочник 
аптеки“.   
    Създадохме  и  Фейсбук  страницата  на  колегията ,  харесана  от  310 пъти  
посетители.       
    Поддържането на двете страници спомага  за  изграждането  на  нов ,  по - модерен  
имидж   на   магистър  фармацевтите  от  РФК Стара Загора   сред   обществото . 
    2. Надградихме  традицията  за   SMS   известяване  на  колегите  за  всички  
предстоящи важни събития .  Оптимизирахме  процеса  на  администриране   и 
редуцирахме  разходите , като при това подобрихме  броя  на  успешно  достигналите  
съобщения.  
    3. Актуализирахме базата данни с е - mail адреси и продължихме традицията за 
уведомяване  на  колегите  за  продължаващи  обучения  и  други важни събития чрез 
съобщения по електронната поща ( за  тези , които са регистрирали e – mail адреси в 
колегията). Тази практика  се  оказа  много  успешна , поради  което   препоръчваме  тя   
да  продължи  . 
    4. Продължихме стратегията за популяризиране  дейността на РФК – Стара Загора  
сред обществото . За  целта приехме  кампания  по актуалната  за  обществото  
екологична  тематика ,  като  изработихме  опаковъчни торбички от бързо разграждащ се  
материал  , предназначени  за  масовия потребител ,   с  отпечатано върху  тях  еко - 
послание  и    реклама  на  РФК – Стара Загора  . Председателят  и   зам. председателят  
на РФК – Стара Загора   взеха  активно  участие  в масмедиите , чрез  интервюта  за 
печата  и  радиото.   Магистър фармацевт  Стойка Димитрова , в качеството си  на  член  
на  УС  , организира и осъществи  лекция  пред  подрастващите  в  Община  Стара Загора , 
на  тема   “Същността  на  професията магистър фармацевт “ . За популяризиране  на  
темата , с помощта  на  спонсорите  на  събитието, бяха  раздадени  и  подаръци  на  
участниците . 
     5. С  цел  идентифициране  и  индивидуализиране  принадлежността  ни   към  РФК – 
Стара Загора , за  всеки  член  от  колегията  бяха  изработени  стикери за автомобилите 
им  и  чаши  с  логото  на  колегията . 
     6. Продължихме  подобряване  съвместната  ни  работа с  РЗОК, РЗИ  и  
фармацевтичните компании  по изпълнението на  общите  ни  цели , както  и  
усъвършенствахме  колаборацията , относно  правата  и  законните  интересите  
членовете  на  РФК -  Ст. Загора .  
     7. Успешно  бе  приключен  процеса  по  внедряване  на  Европейската  
професионална карта  и  електронния  регистър. 
     8. Със закупуването на лаптоп преминахме от стационарен към мобилен интернет, 
като значително  увеличихме  и  мобилността  на офиса . А  с  въвеждането  на  гъвкаво 
работно време  на  техническия сътрудник  се подобри и  достъпа на колегите  до  
административните услуги. 
    9. Двукратните промени в устава на РФК  и  приемането на Вътрешен правилник за 
дейността  на   УС ,  допринесоха   за   ясното  регламентиране   дейността  на  всеки един 
член  в  УС  на  РФК – Стара Загора .  
   10. Със сключването на договор за юридически услуги изпълнихме задължение  
вменено от  Устава  ни  , относно  защита  професионалните  права и законните  интереси 
на членовете на колегията.  Не  малък  брой от членовете  на  РФК – Стара Загора 
ползваха  услугата    .  
   11. Продължихме  повишаване  имиджа  на колегията  сред  другите   РФК  в  страната   
и  членовете на УС на БФС, като надградихме постигнатото  от  предния  УС на РФК .  



Поставихме  на  разглеждане   множество  въпроси сред  съсловието , които  бяха  в  
основата  на   множество  дискусии. Създадохме традиции  чрез  проведените  от  нас  
събития . Информационната  национална среща “Приоритети пред фармацевтичното 
съсловие“ вече  ще се  провежда  всяка година , в която няма конгрес . Чрез  
проведените   “БАЛ НА ФАРМАЦЕВТА” ще  се  продължи традицията по номинирането  
членовете  на  колегията  за  приноса  им   към   съсловието  на  магистър фармацевтите  . 
      През целия  си  мандат  се  стараехме  да  Ви  бъдем  полезни  , като  Ви срещаме  по  - 
често , за  да  обменяте полезна  и  професионална информация помежду  си  , като 
споделяте професионалните  си  проблеми  и  като обединим  усилията  си  за  общото  
ни  дело  . Вероятно  сме  допуснали   грешки  , а  някой  от  Вас  не  е  одобрил  начините  
и  способите , чрез  които  се  опитахме  да  Ви  обединим  ,  за  което  молим  да  
проявите  разбиране  .  Изкажете   мнението  си   и  споделите  вашите  предложения  , с   
цел  подпомагане  дейността  на  магистър  фармацевтите  от  РФК – Стара Загора .  
Със сигурност  сме  пропуснали  да  свършим  много неща  , а  в  доста сме  грешили,  за  
което  , Ви  молим   , да   ни   простите ! 
     Уверявам ви , че  във  всичките си действия   се  ръководихме  от  желанието  да 
подпомогнем  нелеката Ви дейност  , която  в  условията  на  динамично  променящи  се  
икономическа  конюнктура  и  нормативна  уредба , изисква  все  повече  знания  и  
умения , както  и  да  спомогнем  за  хармонизира  отношенията  от  една  страна  между  
магистър  фармацевтите и  пациентите и  от  друга  страна  между  регулаторните и  
административни органи  и  магистър  фармацевтите  , като  по  този  начин  допринесем  
за  издигане  имиджа  на  професията  магистър  фармацевт  в  обществото .  
             Надяваме  се  да  сме  оправдали   доверието  , което   ни  гласувахте    с   избора  
ни  за  Управителен  съвет  на   РФК – Стара Загора . 
 
21.02.2016 година                                         председател на УС на РФК – Стара Загора  
Стара Загора                                                          / маг. фарм. Ростислав Курдов/ 
 
 


