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РЕШЕНИЯ 
 

От Извънреден конгрес на Българския зъболекарски 

съюз 

19 - 20 януари 2018 г. 

Парк-хотел „Москва“, гр. София 

 

 

 

 

Дневен ред 
 

1. Изменение и допълнение на Устава на БЗС – докладва д-р Светослав 

Гачев. 

2. НРД 2018 г. – докладва д-р Георги Димов 

2.1 Вземане на решение по чл.11, т.11 на Устава на БЗС за даване мандат 

на Комисията по рамково договаряне за подписване на договора по 

задължителното здравно осигуряване с НЗОК. 

3. Отчет на КК на БЗС по чл. 34 от Правилника на Фонда за финансово 

подпомагане на редовни членове на БЗС със здравословни проблеми 

за разходване на средствата на фонда през календарната 2017 г. – 

докладва д-р Константин Даков 

3.1 Вземане на решение за размера на отчисленията в резерва на Фонда 

по чл. 33 от Правилника за дейността и изразходване на средства на 

Фонда за финансово подпомагане на редовни членове на БЗС със 

здравословни проблеми. 

4. Изменение и допълнение на Правилника за дейността и 

изразходване на средства на Фонда за финансово подпомагане на 

редовни членове на БЗС със здравословни проблеми /ПДИСФФПРЧ/ 

-  докладва д-р Гергина Милкова  

5. Разни 

 

    

По точка 1 

 Конгресът на БЗС приема Комисията по информация да промени името 

си на Комисия по комуникация. 

 

 На основание чл. 11, т. 2 от Устава на БЗС, Конгресът на БЗС приема 

изменения и допълнения в Устава на Българския зъболекарски съюз. 
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По точка 2 

 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 2018 

г. 
 

По точка 3 

 На основание чл. 34 от Правилника за дейността и изразходване на 

средствата на Фонда за финансово подпомагане на редовни членове на 

БЗС със здравословни проблеми, Конгресът приема отчета на 

Контролната комисия за изразходване средствата на Фонда за 2017 г. 

 

 На основание чл. 33 от Правилника за дейността и изразходване на 

средствата на Фонда за финансово подпомагане на редовни членове на 

БЗС със здравословни проблеми, Конгресът на БЗС определя за 2018 г. 

размерът на отчисленията за резерва да бъде 20 % от постъпленията на 

Фонда. 

 

По точка 4 

 На основание чл. 5, т. 12 от Устава на БЗС, Конгресът на БЗС приема 

изменения и допълнения в Правилника за дейността и изразходване на 

средствата на Фонда за финансово подпомагане на редовни членове на 

БЗС със здравословни проблеми. 

 

 

По точка 5 

 На основание чл. 46 от Устава на БЗС, Конгресът на БЗС избира доц. д-

р Иван Куликов за почетен член на БЗС. 
 


