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Зам.-председателите на УС на БЗС
Членовете на УС на БЗС
Председателите на УС на РК на БЗС
Председателя на КПЕ
Председателя на КК
Членовете на КК
Делегатите на Конгреса на БЗС
Уважаеми колеги,

Съгласно чл. 10, ал. 7 от Устава на БЗС, Ви изпращаме проекта за Дневен ред на
Извънредния конгрес на БЗС, който ще се проведе на 22 – 23 ноември 2019 г. в
Конгресен център в к.к. Пампорово.
Дневен ред – проект
1. Приемане на II-ри РАЗДЕЛ "СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА" на Правила за
добра медицинска практика на лекарите по дентална медицина,
съгласно чл.5 от ЗСОЛЛДМ.
2. НРД 2020 г. и вземане на решение по чл.11, т.11 от Устава за даване
мандат на Комисията по рамково договаряне за подписване на договора.
3. Вземане на решение по чл.30 от Правилника за дейността за
изразходване на средства на Фонда за финансово подпомагане.
4. Докладване, обсъждане и вземане на решение по нормативни актове и
съсловни документи, постъпили или подготвени от БЗС.
5. Разни.
На основание чл. 10, ал. 7 от Устава на БЗС, приложено Ви изпращаме
конгресните материали, постъпили до момента:
I.

Приложение по т. 1 от проекта за Дневен ред на Извънредния
конгрес:
1.1 Проект на Специални правила на Правила за добра медицинска
практика на лекарите по дентална медицина, изготвен от разширена
Комисия за изготвяне на Специални правила на Правила за добра
медицинска практика на лекарите по дентална медицина, създадена с
решение на Извънредния конгрес на БЗС.

II.

Приложение по т. 2 от проекта за Дневен ред на Извънредния
конгрес:
2.1 Проект на Бюджета на НЗОК 2020 г.

Регистрацията ще бъде на 22.11.2019 г. от 08:00 ч. до 09:00 ч. Началото на
Конгреса е от 09:00 ч.

Съгласно чл. 10, ал. 8 от Устава на БЗС, УС на РК на БЗС в 15 дневен срок преди
насрочената дата писмено или чрез електронна поща уведомяват делегатите на
Конгреса за датата, мястото и проекта за дневния ред и изпращат материалите за
обсъждане.
Съгласно чл. 10, ал. 9 от Устава на БЗС, срокът за подаване на предложения от
редовни членове на БЗС в УС на РК за проекта за дневен ред и изменения и допълнения
на нормативните актове на Съюза за извънредните Конгреси е десет дни преди
насрочената дата. Районните колегии изпращат предложенията до УС на БЗС не покъсно от 7 дни преди насрочената дата.
Съгласно чл. 10, ал. 10 от Устава на БЗС, УС на БЗС изпраща окончателният
проект за дневен ред и конгресните материали на управителните съвети на районните
колегии за предоставяне на делегатите на конгреса не по късно от три дни преди
насрочената дата.
Разчитаме на Вашето коректно изпълнение на посочените от Устава на БЗС
норми, което ще даде възможност за уставно протичане на нашия Извънреден конгрес.
Молим, председателите на РК на БЗС да направят окончателна проверка дали
предоставените на офиса на БЗС списъци на делегатите на Извънредния конгрес
отговарят на отбелязаните в регистрите на РК делегати.
Напомняме Ви, да уведомите делегатите от вашата РК, че регистрацията за
Конгреса ще се извършва електронно, само с членските карти на БЗС.

С уважение:

Д-р Николай Шарков
Председател на УС на БЗС

Д-р Борислав Миланов
Главен секретар на УС на БЗС

2

