На 09-и декември 2016 г. в парк-хотел „Москва”, гр. София се
проведе Извънреден конгрес на БЗС, който протече при следния
Дневен ред:
1. Изменение и допълнение на Устава на БЗС.
1.1 Нова структурно-функционална схема на информационната политика на
БЗС (мотиви за промени в чл. 22, ал. 6).
2. Приемане на Кодекса за професионална етика на лекарите по дентална
медицина, съгласно съгласуваната редакция с Министерството на
здравеопазването.
3. НРД 2017. Вземане на решение по чл. 11 на Устава на БЗС за даване мандат
на Комисията за изготвяне и приемане на Националния рамков договор по
задължителното здравно осигуряване с НЗОК.
4. Избор на зам.-председател на БЗС, председател на Комисията по информация
на БЗС.
5. Отчет на Контролната комисия на БЗС за финансовата дейност на Фонда за
финансово подпомагане на редовни членове на БЗС със здравословни
проблеми и вземане на решения по чл. 26 за промяна на максималния размер
на еднократната помощ и по чл. 33 за формиране на резерва на Фонда,
съгласно Правилника за дейността и изразходване на средствата на Фонда за
финансово подпомагане на редовни членове на БЗС със здравословни
проблеми.
6. Разни.
6.1 Предложение на д-р Елка Баева – председател на УС на РК на БЗС –
Шумен.

Решения от Извънредния конгрес на БЗС, 09.12.2016 г.,
парк-хотел „Москва”, гр. София
Извънредният конгрес на БЗС взе следните решения:
По т.1
 На основание чл. 11, т. 2 от Устава на БЗС Конгресът на БЗС приема
изменения и допълнения в Устава на Българския зъболекарски съюз.*
По т. 2
 На основание чл. 11, т. 3 от Устава на БЗС Конгресът на БЗС приема Кодекса
за професионална етика на лекарите по дентална медицина, съгласно
съгласуваната редакция с Министерството на здравеопазването. **
По т. 3


На основание чл. 11, т. 11 от Устава на БЗС, Конгресът на БЗС дава мандат на
Комисията по изготвяне и приемане на Националния рамков договор по
задължителното здравно осигуряване да подпише НРД 2017 г.
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По т. 4


На основание чл. 11, т. 6 от Устава на БЗС Конгресът на БЗС освобождава доц.
д-р Георги Томов като заместник-председател на УС на БЗС и председател на
Комисията по информация на БЗС.



Конгресът на БЗС избира доц. д-р Тодор Узунов за заместник-председател на
УС на БЗС и председател на Комисията по информация на БЗС.

По т. 5


На основание чл. 34 от Правилника за дейността и изразходването на
средствата на Фонда за финансово подпомагане на редовни членове на БЗС
със здравословни проблеми, Конгресът приема отчета на Контролната комисия
на БЗС за изразходване на средствата на Фонда през 2016 г.



Конгресът на БЗС определя сумата 4 000 /четири хиляди/ лв. като максимален
размер на еднократната помощ по чл. 26 от Правилника за дейността и
изразходване на средства на Фонда за финансово подпомагане на редовни
членове на БЗС със здравословни проблеми.



На основание чл. 33 от Правилника за дейността и изразходването на
средства на фонда Конгресът на БЗС определя за 2017 година размерът на
резерва да бъде 25% от постъпленията на фонда.

По т. 6


Конгресът на БЗС подкрепя предложението на д-р Е. Баева и предлага да се
дадат допълнителни аргументи и да се развие идеята, за да може
предложението да бъде защитено пред Министерството на образованието и
науката и Министерството на здравеопазването като отговорни за това лица да
бъдат настоящите и бъдещи председател, главен секретар и зам.председатели на УС на БЗС.

* Уставът на БЗС с приетите на Извънредния конгрес на БЗС 09.12.2016 г.
изменения и допълнения можете да откриете на официалния сайт на БЗС:
www.bzs.bg → секция „Нормативна уредба” → „Документи на БЗС” → „Официални
документи на БЗС”.

** Съгласно Закона за съсловните организации на лекарите и лекарите по
дентална медицина и Устава на БЗС Конгресът на БЗС „приема, допълва и изменя
Кодекса за професионална етика на лекарите по дентална медицина и го
предлага на министъра на здравеопазването за утвърждаване и обнародване в
„Държавен вестник”.
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