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                         I.  ОБЩИ    ПОЛОЖЕНИЯ 

 

        чл.1  Настоящият  правилник   служи  да  оптимизира  дейността  на  

управителните  органи  на  РФК  - Стара Загора  при  изпълнение  на  определените  им  

по  закон  и  Устав  функции .   

  чл.2  Правилникът  има  за цел  да  подобри  взаимодействието   между     

членовете   на  Управителния съвет , Комисията  по  етика  и  качество  и  Контролната  

комисия  към  Регионална Фармацевтична колегия – Стара Загора  и  е  задължителен  

за  членовете  им .  

 чл.3  Правилникът  се  приема  и  променя  от  Общото  събрание  с  обикновено 

мнозинство . 

  

       II. ПРАВОМОЩИЯ  НА  ЧЛЕНОВЕТЕ  НА  УПРАВИТЕЛНИЯ  СЪВЕТ 

 

       чл.4  Членовете  на  Управителния  съвет   имат  следните  правомощия :    

(1)  да  изпълняват   взетите   от  Общото  събрание  на  РФК  - Стара Загора  и   

Управителния  съвет  решения  ; 

 (2)  да  работят  за  повишаване  квалификацията   на  членовете  в  РФК  - Стара 

Загора  , както  и  за  издигане  ролята  на  фармацевта  в  опазване  на  общественото  

здраве  чрез  иницииране   на  иновации  , предложения  и  идеи; 

(3)  да  контролират   дейността  на   техническия  сътрудник при  изпълнение  на  

поставените  й  от  Управителния  съвет   поръчки  ; 

      (4)  да  съдействат  за  събирането   на   членския  внос   в  РФК – Стара Загора  , 

както  и  да   подпомагат   членовете   й  при  внасянето  му  , по  начин  и  със  средства  

одобрени  от   Управителния  съвет; 

чл.5 (1)  Членовете  на  Управителния  съвет  са  длъжни  да  присъстват  на  всички  

негови   заседания ,  а  при  обективна   невъзможност     да   изпратят   писмено 

становище по дневния  ред . 

  ( 2 ) Членовете  на  Управителния  съвет   са   длъжни   да   участват  най  - малко  

в  една  от    комисиите  по  точка  IV  от  настоящия  Вътрешен  правилник, а 

председателят на УС , във всички .  

 

                  ІІІ. ЗАСЕДАНИЯ  НА  УПРАВИТЕЛНИЯ  СЪВЕТ 

      чл. 6  Заседанията   на   УС   се   провеждат   , както  следва : 

(1) Председателят  на  Управителния съвет  открива  заседанието  след   като      

Секретарят  провери   необходимия   кворум  по   чл.17 , ал.3  от   Устава  на   РФК – 

Стара Загора; 

(2) Заседанията  се  ръководят  от  Председателят  на  Управителния  съвет  ; 

       (3) Решенията  се  вземат  с  явно  гласуване ; 

       (4) Заседанията   се  записват  с  аудио  записващо устройство , а  записите  се   

съхраняват   от   председателя  на  УС . При  оспорване   съдържанието  на  протокола  

аудио записа  се прослушва  от  всички  присъствали  на заседанието  членове  на  УС ; 

       (5) Протоколите   от  заседанията  на  Управителния  съвет  се  публикуват  в 

интернет  страницата  на   колегията  след подписването им . 
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чл.7 Месечните  разходи  за  консумативи  ,канцеларски  материали  и  всички 

други  необходими материали  за  дейността  на  РФК – Стара Загора се  планират и  

утвърждават от  Управителния  съвет ,след което се публикуват на интернет страницата 

на колегията ; 

 

IV.   КОМИСИИ  КЪМ  УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

 

Комисия  по  човешките ресурси  , връзките  с  обществеността,  международните  

връзки  и  други  колегии  в страната 

 

Състав 

чл.8 (1) Комисията по човешките ресурси ,връзките с обществеността, 

международни връзки и други колегии в страната се състои от  председател и  шестима  

членове , съответно  по двама от Управителния съвет , двама Контролната комисия  и  

двама Комисията по етика и качество и председателят на УС  .  

(2) Членовете Комисията по човешките ресурси ,връзките с обществеността, 

международни връзки и други колегии в страната  се  избират от Управителния  съвет ,  

с  обикновено  мнозинство ,  за  срок от  една  година.  

 

Компетентност 

 

чл.9 Комисията по човешките ресурси ,връзките с обществеността, международни 

връзки и други колегии в страната: 

(1) планира  стратегии  за  сплотяване  на  членовете   в  РФК  - Стара Загора  , като  

организира  периодични срещи , екскурзии и други мероприятия  за членовете на 

колегията извън тези свързани  с  продължаващото им обучение  ; 

(2) създава и поддържа взаимоотношения с медии и институции – планира  

пресконференции, организира срещи между представители на Управителния съвет и 

институции, изготвя  прес - съобщения и новини за интернет страницата на колегията. 

(3) при постъпили жалби, заявления  или  искания ,които са извън правомощията на 

Комисията по етика и качество , в указания  срок изготвя проекто – решения , които 

внася за разглеждане от  Управителния съвет на РФК.  

       (4) разглежда предложенията и разработва планове за съвместни проекти с други 

колегии от страната и чужбина; 

(5)  изпълнява ръководна роля при изпълнението на проектите; 

(6) осъществява контакти и съвместни проекти с представителите на други 

съсловни организации, сдружения и пациентски организации от страната и чужбина; 

(7) представя пред Управителния съвет  ежемесечен отчет за своята дейност  и  

план за  дейността  през  следващия  месец; 

 

 

Правила за работа 

 

чл.10 (1) Заседанията  на  Комисията по човешките ресурси ,връзките с 

обществеността, международни връзки и други колегии в страната  са  закрити. 

(2) Комисията по човешките ресурси ,връзките с обществеността, международни 

връзки и други колегии в страната приема своите решения  с  обикновено  мнозинство  

при  присъствие  на  2/3  от  членовете  си .  
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Финансова комисия 

 

Състав 

Чл. 11  (1) Финансовата комисия  се състои от председател и   трима  членове ,  

съответно  двама  от  Управителния съвет  и  един от  Контролната комисия и 

председателят на УС  . 

(2)Членовете на Финансовата комисия се избират от Управителния съвет с  

обикновено  мнозинство  за  срок  от  една  година .  

 

Компетентност 

Чл.12 Финансовата комисия: 

(1) изготвя  годишен  и  месечен  бюджет ; 

(2) организира събирането на членски внос и планира стратегии за увеличаване на 

събираемостта;   

(3) планира допълнително набирането на средства за издръжка дейността на 

колегията извън събирането на членски внос , като   реклами в интернет страницата на 

колегията , платени съобщения и други. 

(4) представя пред Управителния съвет ежемесечен отчет за своята дейност; 

 

Правила  за  работа 

Чл.13 (1) Заседанията  на  Финансовата комисия  са закрити. 

(2) Финансовата комисия приема своите решения с обикновено мнозинство при 

присъствие  на  2/3 от  членовете си ; 

 

 

Комисия по професионално развитие и обществена дейност 

 

Състав 

 

Чл. 14 (1)Комисията по професионално развитие и обществена дейност се състои 

от председател   и   трима  членове, съответно  двама от Управителния съвет  и  един от  

Комисията  по  етика  и  качество и председателят на УС  ; 

(2) Членовете на Комисията по професионално развитие  и обществена дейност се 

избират от Управителния съвет  с  обикновено  мнозинство  за срок от  една  година; 

 

Компетентност 

 

Чл. 15  Комисията по професионално развитие и обществена дейност: 

(1) разглежда предложенията и разработва планове за осигуряване на възможности 

за продължаващо обучение членовете на колегията , съвместно с Комисията по етика и 

качество; 

(2) изпълнява ръководна роля при изпълнението на програмите и проектите, 

свързани с продължаващото обучение;  

 (3) разглежда предложенията и разработва планове за годишните обществени 

проекти на Управителния съвет с цел популяризиране  професията на магистър 

фармацевта  на територията на област Стара Загора; 

(4) изпълнява ръководна роля в организирането и изпълнението на обществените 

проекти ;     

(5) представя пред Управителния съвет ежемесечен отчет за своята дейност и план 

за дейността през следващия месец; 
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Правила за работа 

 

Чл.16 (1) Заседанията на Комисията по професионално развитие и обществена 

дейност  са закрити; 

(2) Комисията по професионално развитие и обществена дейност приема своите 

решения с обикновено мнозинство при присъствие на 2/3 от членовете си; 

 

V. АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ 

 

чл.  17 (1) “Административно обслужване”  е всяка дейност по извършване на 

административни услуги от Управителния съвет на Регионална Фармацевтична 

Колегия – Стара Загора.   

(2) “Административна услуга” е  издаване на  документи и удостоверения от 

компетентността на Регионална Фармацевтична Колегия  според изискванията на 

различните институции, закони, наредби, изисквания на НЗОК и други организации, 

както и чуждестранни съюзи, асоциации, институции, посолства.  

чл. 18 (1)  Административното обслужване в Регионална Фармацевтична колегия – 

Стара Загора се осъществява при спазване на принципите , установени в Устава на 

Българския Фармацевтичен Съюз и Устава на Регионалната Фармацевтична колегия – 

Стара Загора. 

(2) Административното обслужване се осъществява единствено и само в офиса на 

Регионалната фармацевтична колегия , находящ се на адрес гр. Стара Загора , ул. „Св. 

Княз Борис“ № 91 , ет.3   

чл. 19 (1) За извършването на Административна услуга (издаване на  документи  и 

удостоверения от компетентността на Регионална Фармацевтична Колегия) се попълва 

писменно заявление, което може да се получи от офиса на колегията или от интернет 

страницата на колегията. 

(2)Срокът за издаване на съотвентните документи е  едноседмичен  

(3) Издаването  на  документи  в  срок  по-малък  от  посочения  в  ал.2  се  

извършва  срещу  заплащане  в размер на  10/десет/ лева. 

 

   

 VІ.   ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ  

§ 1. Този правилник  е одобрен   и  приет  от  Общото   събрание   на    РФК -  

Стара Загора   с  протокол № 1 от  09.11.2014 г.    

§ 2. Правилникът  допълва  Устава  на   РФК -  Стара Загора  , приет   от  

Общото   събрание  на  29.09.2013  г.  


