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УСТАВ 

НА СРК НА БЗС 
 

 

 

ГЛАВА  ПЪРВА 

Общи разпоредби 
 

Член 1 
Столична Районна колегия на БЗС е със статут на юридическо лице съгласночл.18 от 
ЗСОЛЛДМ със седалище и териториален обхват София – град.   

 

Член 2 
(1) СРК се състои от вписаните в нейния регистър редовни членове - лекари по дентална 
медицина. 
(2) Членството в СРК е индивидуално. 
(3) Членовете на СРК,при упражняването на дейността си могат да се сдружават 
доброволно по следните принципи: 
1. териториален 
2. по месторабота 
3. по специалности 
4. други професионални интереси. 

 

Член 3  
СРК осъществява дейността си, като съсловна организация на лекарите по дентална 
медицина на територията на  София – град, съгласно ЗСОЛЛДМ, Устава на БЗС и 
настоящия Устав. 

 

Член 4  
Столичната Районна колегия е учредена за неопределено време. 
 
 

ГЛАВА ВТОРА 

Функции 
 

Член 5  
СРК  : 
1. Съставя и води районен регистър на членовете си и осигурява защита на данните в 

регистъра от неправомерен достъп; 
2. Представлява своите редовни членове и защитава професионалните им права и 

интереси; 
3. Осигурява правна защита на своите редовни членове по проблеми, свързани с 

упражняването на професията; 
4. Участва в организацията и провеждането на продължаващото следдипломно 

медицинско обучение на лекарите по дентална медицина от колегията; 
5. Осигурява информация на своите редовни членове за всички законови и подзаконови 

нормативни актове, свързани с упражняване на професията; 
6. Осъществява сътрудничество с други организации и институции  в страната и в 

чужбина; 
7. Подпомага своите редовни членове и техните семейства при необходимост; 
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8. Може да извършва стопанска дейност, която е свързана с основните и функции, като 
съсловна организация, съгласно Правилник приет от Управителния съвет и утвърден 
от ОС; 

9. Извършва други дейности съгласно действащото законодателство; 
 
 
 

ГЛАВА ТРЕТА 

Устройство 

 

Член 6 
Органи на СРК  са: 
1. Общото събрание (ОС); 
2. Управителният съвет (УС); 
3. Контролната комисия (КК); 
4. Комисията по професионална етика (КПЕ). 
 
I. Общо събрание на Столичната Районна колегия 

 

А. Структура и организация на ОС на СРК 
 

Член 7 
(1) Общото събрание на СРК се формира на делегатски принцип, при норма на 
представителство един делегат на трима редовни членове на СРК. 
(2) Делегатите на ОС на СРК се избират от събрания на лекарите по дентална медицина 
редовни членове на СРК, проведени съгласно принципите, визирани в чл. 20 , ал.1 от 
ЗСОЛЛДМ и в Член 2, ал. 3 от настоящия Устав. 
(3) Делегатите на ОС на СРК са с тригодишен мандат. 
(4) Делегатските събрания се провеждат до края на месец март на съответната година, в 
която изтича мандата на действащите до този момент делегати.  
(5) Протоколите за избор на делегати за ОС на СРК се представят и завеждат в офиса на 
СРК не по-късно от пет работни  дни след изтичане на срока по чл.7 ал.4   
(6) Протоколът за избор на делегати за ОС на СРК има задължителни реквизити, 
определени в Правилник за провеждане на избори. 
(7) Членовете на органите на СРК  присъстват по право на отчетното изборно събрание 
на СРК, ако не са избрани за делегати на ОС. 

 

Член 8 
(1) Редовното Общо събрание на СРК се свиква от УС на СРК веднъж годишно до  края 
на месец април на съответната година. 
(2) Датата, часът, мястото и проектът за дневния ред на Редовното Общо събрание на 
СРК  от УС  не по-късно от 2 месеца преди насрочената дата. 
(3) Срокът за подаване на предложения за дневния ред и за изменения и допълнения на 
Нормативните документи на СРК  за редовните общи събрания е не по-късно от 1 месец 
преди насрочената дата.  
(4) Дневният ред на редовното Общо събрание се обявява от УС  не по-късно от 20 дни 
преди насрочената дата. 

 

Член 9 
 Извънредно Общо събрание на СРК  се свиква: 
(1) По решение на УС; 
(2) По решение на КК; 
(3) По писмено искане, адресирано до УС на СРК от не по-малко от 1/5 от делегатите на 
Общото събрание на СРК; 
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(4) По писмено искане, адресирано до УС на СРК от не по-малко от 1/10 от редовните 
членове на СРК, удостоверено от техните подписи и регистрационни данни. 
(5) УС на СРК е длъжен да свика извънредно Общо събрание не по-късно 45   30 дни от 
вземането на решението по ал.1 или не по-късно от 1 месец от депозирането на искането 
по ал.2, ал.3 или ал.4 
(6) При неизпълнение на задълженията по ал.2, ал.3 или ал.4 от страна на УС на СРК, 
Общото събрание се свиква от съда по искането по ал.2, ал.3 или ал.4. 
(7) Датата,часът, мястото и проектът за дневния ред на Извънредното Общо събрание се 
обявяват от УС на СРК  не по-късно от 20 дни преди насрочената дата.  
(8) Срокът за подаване на предложения по дневния ред и за изменения и допълнения на 
нормативните документи на Районната колегия за извънредните общи събрания е 10 дни 
преди насрочената дата 
(9) Дневния ред на извънредното Общо събрание се обявява от УС на СРК не по-късно 
от 7 дни преди насрочената дата. 
 

Член 10 
(1) Общото събрание на Столичната Районна колегия може да започне своята работа и 
да взима решения при присъствието на две трети от избраните делегати.  
(2) При липса на кворум ОС се отлага за един час, след което може да се проведе и да 
взима законни решения с присъстващите делегати, които не могат да бъдат по-малко от 
половината делегати на общото събрание. 
(3) Уставът на СРК се приема, допълва и изменя с квалифицирано мнозонство от две 
трети от избраните делегати. Всички останали решения се вземат с обикновено 
мнозонство 50% + 1 от присъстващите.  

 

Член 11  
(1) Поименните избори за управителни органи – УС, КК и КПЕ се провеждат с тайно 
гласуване, двуетапно – избор и балотаж. 
(2)  Поименните избори за представители на СРК в Конгреса на БЗС, се провеждат 
едноетапно, с тайно гласуване.  
(3) Класирането за представители на СРК в Конгреса на БЗС се извършва по брой 
получени най-много гласове. 
(4) Общият брой представители на СРК в Конгреса на БЗС се определя съгласно 
ЗСОЛЛДМ и Устава на БЗС и е постоянен за съответния  мандат. В срока на мандата и 
при необходимост да се осигури присъствието на постоянния брой представители за 
конгреса на БЗС, състава може да се попълва от избраните от ОС, но некласирани 
кандидати по брой гласове по низходящ ред. 
(5) Поименните избори по т.1 и т.2  се провеждат съгласно приет от ОС правилник за 
провеждане на избори и реда за гласуване. 
(6)   Всички останали въпроси се решават с явно или тайно гласуване, като начинът се 
определя от самото Общо събрание. 
(7) Гласуването и отчитането на вота в залата може да се извършва по електронен път. 

 

Член 12 
Работните органи на Общото събрание на Районната колегия се избират след 
откриването на ОС и ръководят всички заседания. 

 

Б. Функции на ОС на СРК 

 

Член 13  
Общото събрание на Столичната Районна колегия: 
1. приема, допълва и изменя устава и правилниците за работа на органите на СРК;  
2. приема бюджета на СРК ;  
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3. избира и освобождава председателите и членовете на управителният съвет, на 
контролната комисия и на комисията по професионална етика на СРК;  

4. освобождава или не от отговорност управителните органи на СРК 
5. избира представители в  Конгреса на БЗС;  
6. приема отчетите за дейността на органите на Столичната Районна колегия и взема 

решения по тях; 
7. Приема правилата за набиране и разходване на средствата на СРК; 
8. определя размера на членския внос в СРК; 
9. взема решения за участието на СРК в други юридически лица, търговски дружества и 

кооперации и/или учредявянето им от СРК; 
10.взема решения по всички други въпроси, свързани с дейността на СРК съгласно 

действащите в страната закони и подзаконови разпоредби, Устава на БЗС и настоящия 
Устав;  

 

II. Управителен съвет на Столичната Районна колегия  
 

А. Структура и организация на УС на СРК 
 

Член 14  
Управителният съвет (УС) се състои от 9 души: 
1. председател 
2. 2-ма заместник -председатели 
3. секретар 
4. 5-ма членове. 

 

Член 15  
(1) УС на СРК се избира поименно от Общото събрание на СРК по реда на Член 11, т. 1 
от настоящия Устав. 
(2) Избраните по ал. 1 влизат по право в квотата  на представителите на СРК в Конгреса 
на БЗС. 

 

Член 16 
(1) УС на СРК се свиква на редовни заседания от председателя най-малко веднъж на 3 
месеца. 
(2) Извънредни заседания на УС се свикват от председателя или от 2/3 от състава му. 
(3) Заседанията на УС се считат за законно проведени, при присъствието на не по-малко 
от 50% +1 от състава му. 
(4) УС взема решенията си с обикновено мнозинство от състава си.  
(5) На заседанията на УС могат да присъстват без право на глас членовете на 
Контролната комисия и Комисията по професионална етика на СРК. 

 

Член 17 
(1) Председателят на УС на Столичната Районна колегия организира и ръководи 
работата му и го представлява съгласно правомощията, произтичащи от закона. 
(2) Заместник председателите подпомагат председателя в дейността му и го заместват 
по време на отсъствие по ред и условия, определени в правилника за дейността на УС на 
СРК. 
(3) Секретарят на Управителния съвет на СРК: 
1. ръководи дейността по непосредственото изпълнение на решенията на Управителния 

съвет;  
2. организира заседанията на УС на СРК; 
3. организира и осигурява технически и административно цялостната дейност на 

Управителния съвет;  

 



 5 

 

 

Член 18 
По финансови въпроси УС на СРК се представлява от председателя и секретаря. 
 

 

 

Б. Функции на УС на СРК 

 

Член 19 
 Управителният съвет на СРК : 
1. изготвя правилник за своята дейност и го представя за одобрение от Общото събрание 

на СРК; 
2. ръководи работата на колегията в съответствие с решенията на общото събрание и 

уставите;  
3. организира и води регистъра на СРК;  
4. осигурява защита на данните в регистъра от неправомерен достъп; 
5. изпраща списък на членовете на СРК на управителния съвет на БЗС, като ежегодно го 

актуализира;  
6.  изготвя финансов отчет за изминалата година и предлага  проект за бюджет  
7.  свиква Общото събрание на колегията;  
8.   защитава  професионалните права и достойнството на членовете на колегията;  
9.  осигурява актуална съсловна, организационна и нормативна информация за своите 
редовени членове; 
10. Определя адреса на управление на СРК; 
11. Определя щата и размера на възнагражденията на работещите по трудов договор. 
12. Създава и закрива комисии, работни групи, експертни съвети по конкретни проблеми; 
  

III. Контролна комисия на Столичната Районна колегия 
 

Член 20 
(1) Контролната комисия на СРК се състои от председател и 6-ма членове, избрани 
поименно от Общото събрание на СРК. 
(2) Избраните по ал. 1  влизат по право в квотата на представителите на СРК в Конгреса 
на БЗС. 
(3) Контролната комисия на СРК заседава при кворум най-малко пет души от състава си. 
Заседанията й са закрити. 
(4) Контролната комисия на СРК взима решения с обикновено мнозинство. 
(5) Контролната комисия на СРК: 
1. изготвя правилник за своята дейност и го представя за одобрение от Общото събрание 

на СРК; 
2. контролира законосъобразността и уставосъобразността на взетите от УС на СРК 

решения и тяхното изпълнение; 
3. представя пред Oбщото събрание на СРК  отчет за своята дейност и предложение за 

освобождаване или неосвобождаване от отговорност на управителния съвет на СРК;  
4. при констатирани нарушения на закона, уставите или решенията на общото събрание 

на СРК в двуседмичен срок изготвя доклад, който внася в управителния съвет на СРК, 
или свиква Общо събрание на районната колегия;  

 

IV. Комисия по професионалната етика на Столичната Районна колегия 
 

Член 21 
(1) Комисията по професионална етика на СРК  се състои от председател и 6-ма 
членове, избрани поименно от Общото събрание на СРК. 
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(2) Избраните по ал. 1  етика  влизат по право в квотата на представителите на СРК в 
Конгреса на БЗС. 
(3) Комисията по професионална етика на СРК заседава при кворум най-малко пет души 
от състава си. Заседанията й са закрити. 
(4) Комисията по професионална етика на СРК взима решения с обикновено мнозинство, 
с изключение на решенията по ал. 5, т. 4, които се вземат с единодушие от пълния състав 
на комисията. 
(5) Комисията по професионална етика на СРК: 
1. изготвя правилник за своята дейност и го представя за одобрение от Общото събрание 
на СРК; 
2. следи за спазване на професионално-медицинските, морално-етичните и 
деонтологичните въпроси, свързани с упражняването на професията;  
3. разглежда жалби по въпросите, посочени в т. 2;  
4. издава актове за установени нарушения и препоръки за отстраняването им;  
 
 

V. Мандат 
 

Член 22 
(1) Органите на СРК функционират на мандатен принцип. Мандатът им е три години. 
(2) Председателят, зам.-председателите и секретарят на УС на СРК и председателите на 
КК и КПЕ на СРК не могат да бъдат избирани за повече от 2 последователни мандата. 
(3) Едно лице не може да бъде член на повече от един от следните изборни органи на 
СРК: Управителен съвет, Контролна комисия и Комисия по професионална етика. 
(4) Членовете на УС, КПЕ и КК не могат да заемат  следните изборни длъжности в БЗС : 
Председател на УС на БЗС, Главен секретар на БЗС,  Зам.Председател на УС на БЗС , 
Председател или член на КК и КПЕ на БЗС 
(5) Освободените места в органите на СРК се попълват от Общото събрание на СРК. 
 
 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

Членство, права и задължения 
 

Раздел I 

Членство 
 

Член 23 
(1) Всички лекари по дентална медицина, които упражняват професията си в 
определения от ЗСОЛЛДМ район София-град, членуват в СРК .  
(2) Членството в СРК  възниква с вписването в нейния регистър. 
(3) Вписването се извършва след подаване на заявление от лекаря по дентална 
медицина, съгласно правилник за водене на регистрите на РК . В заявлението се 
посочват трите имена, ЕГН, месторождението, гражданството на лицето и адресът по 
местоживеене и месторабота. 
(4) Към заявлението за вписване се прилагат: 
1. диплом за завършено висше образование; 
2. диплом за специалност или за научна степен и звание - при наличие на такива; 
3. документ, удостоверяващ местоработата и стажа на лицето; 
4. при подновяване на членството - извлечение от регистъра за наложено наказание; 
5. за чуждите граждани – разрешение за дългосрочно пребиваване и работа в страната 
6. Лекарите по дентална медицина, граждани на държава - членка на Европейския съюз, 

другите държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария, към 
заявлението си за вписване прилагат и удостоверение за признаване на 
професионална квалификация, както и удостоверение за признаване на 
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специализация, издадени от министъра на здравеопазването по реда на Закона за 
признаване на професионални квалификации;  

7. Свидетелство за съдимост; 
(5) Членовете на СРК  са:  
1. Редовни членове лекари по дентална медицина; 
2.  Почетни членове на СРК са български или чужди граждани - лекари по дентална 
медицина или други лица допринесли в значителна степен за престижа на БЗС и СРК; 
оказали помощ за дейността на организацията и с изключителни постижения в областта 
на денталната медицина, избирани от Общото Събрание по предложение на УС; 
3. Почетните членове на СРК могат да присъстват на официалните прояви на СРК; 
4. Почетните членове на СРК - лекари по дентална медицина са освободени от членски 
внос към СРК и са редовни членове на БЗС; 
 

Член 24  
(1) Управителният съвет на СРК проверява дали са налице изискванията на Глава VІІ, 
раздел ІІ от Закон за здравето и устава за вписване на лекар по дентална медицина в 
регистъра на колегията.  
(2) Ако лицата отговарят на изискванията, вписването се извършва в 14-дневен срок от 
подаването на документите по Член 23. 
(3) Управителният съвет на СРК издава удостоверение за извършеното вписване в срока 
по ал.2. 
(4) Отказ за вписване в регистъра на Столичната Районна колегия може да бъде 
направен при: 
1. неспазване на изискванията по Член 23, ал.3 и ал.4 от настоящия Устав; 
2. ако лицето е заличено от регистъра на друга районна колегия - за срока на 

наказанието; 
3. за чужди граждани, които не са представители на страни, членки на ЕС и ЕИО  - липса 

на удостоверение за положен изпит по реда на Член 22, ал.5, т.2 от Устава на БЗС; 
(5) Отказът за вписване в регистъра може да бъде обжалван в 7-дневен срок от 
получаване на съобщението пред УС на БЗС, който се произнася с решение в 
едномесечен срок; 
(6) Решенията на УС на БЗС подлежат на обжалване по реда на Административно 
процесуалния кодекс пред Административен съд - София град; 

 

Член 25 
(1) В регистъра се вписват следните обстоятелства: 
1. трите имена, ЕГН, месторождението и гражданството; 
2. адресът по местоживеене и месторабота; 
3. висшето медицинско образование - номер и дата на дипломата; 
4. специалността - номер и дата на дипломата; 
5.научна степен, научното звание - номер и дата на дипломата, съответно протокола; 
6. наложените наказания по реда на този устав; 
7. за чужди граждани - документите изискуеми съгласно чл.27, ал.3, т.5 и ал.4 от Устава 
на БЗС; 
8. други обстоятелства съгласно чл.34 от ЗСОЛЛДМ и чл. 29 от Устава на БЗС; 
(2) Лицата, вписани в регистъра на Районната колегия, са длъжни да заявяват за 
вписване промяната на обстоятелствата по ал. 1, т. 2, 4 и 5, в десетдневен срок от 
настъпването на промяната. 
(3) За всички вписани обстоятелства и промени в регистъра се уведомява УС на СРК в  
десетдневен срок. 
(4) УС на СРК ежегодно изпраща до УС на БЗС регистъра на редовните си членове, към 
31.12. на предходната година, за обнародване в ДВ съгласно чл. 13, ал.1, т.3 от 
ЗСОЛЛДМ. 
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(5) Редовен член на друга РК може да упражнява лечебна дейност на територията на 
СРК само след изпълнение на условията по чл.25 ал.6. 
(6)  При вписване в регистъра на повече от една районна колегия, или при промяна на 
регистрацията от друга районна колегия в СРК, лицето дължи за съответната година 
такса за служебно обслужване на регистъра на СРК в размер на ½ от членския внос. 

 

 

 

Член 26 
Редовността на членството се удостоверява чрез документ за актуално членство, 
издаван ежегодно при плащането на членския внос. 

 

Член 27  
(1) Членството се прекратява с решение на УС на Столичната Районна колегия за 
служебно отписване от регистъра при: 
1. заявление на члена на съюза; 
2. смърт на член на съюза; 
3. неплащане на членския внос в срока предвиден от Устава на СРК; 
(2) при подаване на заявление за прекратяване поради ползване на отпуск по 
майчинство, подалата/ят се освобождава само от задължението си за заплащане на 
членски внос и запазва правата си за срока посочен в заявлението. 
 
 

 

Член  28 
(1) Членството може да се възстанови след подаване на заявление, което съдържа 
реквизитите посочени в чл. 23, ал.3 от Устава, както и: 
1. По чл. 27, ал.1, т.1 – с плащане на членския внос за годината на възстановяването; 
2. По чл.27, ал.1, т.3 – с плащане: 
А) на членския внос за времето на прекратяване на плащането  - в двоен размер; и 
Б) на членския внос за годината на възстановяването; 
3. По 32, т.5 - при при изтичане срока на наказанието, с плащане на членския внос за 
годината на възстановяването; 
(2) УС на СРК проверява дали са изпълнени изискванията на устава за възстановяване 
на членството и издава удостоверение. 
 
 
 

Раздел II 

Права и задължения 
    
 

Член 29  
(1) Редовните ленове на СРК  имат право: 
1. да избират и да бъда избирани в органите на Съюза и на Районната колегия; 
2. да се ползват от помощта на БЗС при спорове, свързани с упражняването на 
професията; 
3. на материална помощ в случаи на изгубена трудоспособност, както и на семействата 
им в случай на необходимост; 
4. да бъдат информирани за всички съюзни дела; 
5. да се ползват от помощта на съюза за професионалното си усъвършенстване; 
на достъп до личните си данни в регистъра; 
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Член 30  
Редовните членове на СРК са длъжни: 
1. да спазват Устава на БЗС и настоящия Устав; 
2. да упражняват своята професия в съответствие с Кодекса за професионална етика; 
3. да прилагат правилата за добра дентална  практика; 
4. да уведомяват Управителния съвет на Столичната Районна колегия за промените, 
свързани с упражняването на професията; 
5. При постъпване на жалба в КПЕ срещу тях да предоставят свое становище по случая в 
определеният им срок; 
6. Да спазват и изпълняват решенията взети от конгреса на БЗС и решенията на ОС на 
СРК на БЗС; 
 
 

ГЛАВА ПЕТА 

Нарушения и наказания 
 

Член 31  
(1) Редовните членовете на СРК носят отговорност за следните нарушения, допуснати 
при изпълнение на професионалните и произтичащите от членството им задължения: 
1. неспазване на Устава на СРК  и БЗС; 
2. неспазване на правилата, предвидени в Кодекса на професионалната етика; 
3. неспазване на Правилата за добра дентална практика на лекарите по дентална 
медицина; 
4. неплащане на членския внос в установения с настоящия Устав срок; 
5.  неизпълнение решение на ОС; 
6. избраните в ръководните органи на СРК носят отговорност за неизпълняване на 
произтичащите от избора им и устава задължения; 
7. делегатите на ОС на СРК на БЗС и делегатите на конгреса на БЗС носят отговорност 
за отсъствие по неуважителни причини на надлежно свикано ОС на СРК и конгрес на 
БЗС; 
 

Член 32 
(1) За нарушения по Член 31 на членовете могат да бъдат налагани следните наказания: 
1. предупреждение; 
2. порицание; 
3. порицание и глоба в размер на една до пет минимални работни заплати; 
4. последно предупреждение за заличаване и глоба в размер на: от три до пет 

минимални работни заплати; 
5. заличаване от регистъра на колегията за срок от 3 месеца до 2 години; 
(2) Наказанията се актуализират в съответствие с  текстовете и сроковете записани в 
ЗСОЛЛДМ и Устава на БЗС; 

  

Член 33 
Комисията по професионална етика на СРК на БЗС разглежда жалби за нарушения по 
Член 30. 

 

Член 34 
(1) Нарушения по Член 31 се установяват с акт за констатирано нарушение. 
(2) Актове по ал. 1 има право да съставя всеки член на комисията по професионалната 
етика към СРК. 
(3) Наказателните постановления се издават от Председателя на Управителния съвет на 
СРК . 
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(4) Препис от наказателното постановление се изпраща на ръководителя на лечебното 
заведение, в което работи наказаното лице, на директора на районната 
здравноосигурителна каса и на Директора на РЦЗ. 
 

Член 35 
(1) Съставянето на актове, издаването и обжалването на наказателните постановления 
по този Устав се извършва съгласно Закона за административните нарушения и 
наказания. 
(2) Сумите от наложените глоби постъпват в приход на Столичната Районна колегия. 
(3) Налагането на наказанията по чл.31 не отменя търсенето на наказателна, гражданска 
или дисциплинарна отговорност по Кодекса на труда. 
 

Член 36 
Всички, които имат достъп до информация от регистъра по силата на служебните си 
задължения, са длъжни да не я огласяват пред други лица, освен в случаите, предвидени 
със закон. 
 
 
 

ГЛАВА ШЕСТА 

Членски внос 
 

Член 37 
(1) Годишният членски  внос за редовните членове на СРК  е в размер равен на  
минималния, определен от Конгреса на БЗС. 
(2) Членският внос се плаща до края на месец март на всяка календарна година. 
(3) Редовният член, който не упражнява професията си поради отпуск по майчинство или 
временна нетрудоспособност се освобождава от задължението да плаща членския си 
внос, за съответния период, след подаване на заявление до УС на СРК, към което 
прилага документите доказващи наличието на заявените обстоятелства.  

(4) След отпадане на обстоятелствата по ал.3, редовният член подава заявление до УС 
на СРК и заплаща дължимия членски внос за съответната година. 
(5) Новопостъпващите членове плащат членски внос за съответната календарна година, 
в момента на вписването в регистъра. 
(6) Лекарите по дентална медицина които се регистрират като членове в годината на 
дипломирането  си плащат 50% от определения размер на членския внос. 

 

Член 38 Разпределението на постъпленията от членския внос е в отношение 25%:75% 
между УС на БЗС и СРК. 
 
 
 
 

ГЛАВА СЕДМА 

Средства 
 

Член 39 
Столичната Районна колегия набира средства чрез: 
членски внос; 
субсидии и дарения; 
глоби;  
стопанска дейност; 
други законосъобразни начини. 

 



 11 

Член 40 
(1) Председателят и секретарят получават ежемесечно възнаграждение в размер, 
определен от ОС на СРК и сключват договор за управление.  
(2) Договорът за управление се подписва от член на УС специално упълномощен за това 
с решение на УС на СРК. 
(3) УС на СРК определя и изменя размера на възнагражденията на заемащите щатни 
длъжности по трудов договор със СРК на БЗС. 
 
 

 

ГЛАВА ОСМА 

Преходни и заключителни разпоредби 
 

 
§1Този устав е съобразен с Устава на БЗС и ЗСОЛДДМ  

 

§2 Районната колегия на БЗС притежава кръгъл печат с надпис по периферията 
“Български зъболекарски съюз” и в центъра “Столична Районна колегия - Управителен 
съвет”. 

§3 СРК на БЗС се задължава с подписа на председателя на УС, скрепен с печата на 
Колегията. 

§4  Всички въпроси, които не са уредени с настоящия Устав, се решават съобразно с 
Устава на БЗС и действащото законодателство. 

§5  Настоящият Устав е приет от Общото събрание на СРК на ССБ на 23.04.99г., 
изменен и допълнен от ОС на СРК на БЗС на 11.10.2008 г. и от ОС на СРК на БЗС на 
21.04.2012г. и от ОС на СРК на БЗС 18.10.2014г. 
 
 


