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ПРАВИЛНИК 
 

ЗА ДЕЙНОСТТА  И ИЗРАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА 
НА ФОНДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ 

НА РЕДОВНИ ЧЛЕНОВЕ НА БЗС СЪС ЗДРАВОСЛОВНИ ПРОБЛЕМИ 
 

Раздел I 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
 Чл.1.  Този правилник урежда статута и дейността на Фонда за финансово 
подпомагане на редовни членове на БЗС със здравословни проблеми, наричан за 
краткост „Фонда”, специфичните правомощия на ръководния му орган, правилата 
за определяне на подпомаганите лица  и правилата за разходване на средствата на 
Фонда. 

Чл.2. Фондът е създаден с решение на Извънредния конгрес на БЗС от 
28.11.2008 г. и извършва своята дейност в съответствие със Закона за съсловните 
организации на лекарите и лекарите по дентална медицина (ЗСОЛЛДМ) и чл. 5 т.12 
от Устава на БЗС. 

 Целта на Фонда е финансово подпомагане на редовните членове на БЗС със 
здравословни проблеми. 
 Чл.3. Средствата на Фонда се набират чрез постъпления от членския внос на 
членовете на БЗС и други законосъобразни нарочни приходи и дарения. Размерът и 
видът на постъпленията се определя с Устава на БЗС, както следва:  

 а) отчисления в размер на 5% от членския внос съгласно чл. 44 т. 3 от 
Устава на БЗС; 

 б) лихви от набрания капитал; 
в) целеви форуми и мероприятия, организирани от БЗС; 
г) дарения от членове на БЗС, спонсори и др. 

 Чл.4. Фондът не отнема възможността на УС на РК на БЗС да подпомага 
своите редовни членове със здравословни проблеми.  
 Чл.5. Фондът има специални разплащателни сметки, отделни от другите 
сметки на БЗС. За приходите и разходите на Фонда се води аналитично 
счетоводство, част от общото счетоводство на БЗС.  
  

Раздел II 
РЪКОВОДЕН ОРГАН НА ФОНДА 

 
 Чл.6. Управлението на Фонда се осъществява от Съвет на Фонда в 

съответствие с чл. 5 т. 12 от Устава на БЗС. 
 Чл.7. Членовете на Съвета на Фонда се избират от Конгреса на БЗС с явно 
гласуване като за избрани се считат  кандидатите получили най-много гласове - по 
вишегласие. Резервни членове не се избират. 
 При невъзможност на член на Съвета на Фонда да изпълнява задълженията 
си, Съветът на Фонда упражнява дейността си в намален състав до следващия 
Конгрес на БЗС. 
 Чл.8. Не могат да бъдат избирани за членове на Съвета на Фонда: 
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 - членове на УС на БЗС, на КК на БЗС, предедателят на КПЕ на БЗС и 
председателите на управителните съвети на районните колегии; 
 - нередовни членове на БЗС;  
 - членове на БЗС, осъждани за престъпления от общ характер. 
 Чл.9. Членове на Съвета на Фонда се избират само в тяхно присъствие и 
след като кандидатите декларират устно пред делегатите на Конгреса, че не са 
налице пречки за тяхното избиране по чл. 8 и че ще упражняват дейността си в 
съответствие с този правилник. 
 Декларацията се записва в протокола от заседанието на Конгреса на БЗС. 
 Чл.10. Членовете на Съвета на Фонда се избират от редовния Конгрес на 
БЗС и по изключение – от Извънреден конгрес на БЗС. 
 Мандатът на членовете на Съвета на Фонда е от редовния Конгрес на БЗС, 
на който са избрани, до следващия редовен Конгрес на БЗС. 
 По изключение всеки извънреден Конгрес на БЗС може да освободи член на 
Съвета на Фонда и на негово място да избере друг член: 
 - по молба на члена на Съвета на Фонда, независимо от причините; 
 - по мотивирано предложение на УС на БЗС; 
 - по мотивирано предложение на КК на БЗС; 
 - по мотивирано предложение на Председателя на Съвета на Фонда; 
 - при обективна невъзможност на член на Съвета на Фонда да изпълнява 
задълженията си, установена с решение на УС на БЗС; 
 - в случай на смърт на член на Съвета на Фонда. 
 Чл.11. Членовете на Съвета на Фонда могат да бъдат избирани без 
ограничения в мандатите. 
 Чл.12. Членовете на Съвета на Фонда изпълняват задълженията си без да 
получават възнаграждение. За дейността си те могат да получават  командировъчни 
в размерите, определени за членовете на УС на БЗС. 
 Чл.13. Съветът на Фонда се ръководи в своята дейност от утвърден с 
решение на УС на БЗС Правилник за дейността на Съвета на Фонда за финансово 
подпомагане на редовни членове на БЗС със здравословни проблеми. 
 Чл.14. Членовете на Съвета на Фонда са независими при вземането на 
своите решения като преценяват всеки отделен случай съобразно материалите по 
преписката и вътрешното си убеждение. 

Членовете на Съвета на Фонда не носят имуществена отговорност за своите 
решения. 
 Чл.15. Контролната комисия на БЗС има право да извършва проверки на 
дейността на Съвета на Фонда в рамките на своите правомощия. 

 
Раздел III 

ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОДПОМАГАНИТЕ ЛИЦА 
 

 Чл.16. По този правилник и чрез този Фонд се определят за подпомагане 
само редовни членове на БЗС със здравословни проблеми. 
 Съгласно чл. 30 ал. 1 от Устава на БЗС редовни членове на БЗС са само 
лекари по дентална медицина, които упражняват професията си и са задължени да 
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членуват в БЗС по силата на ЗСОЛЛДМ и плащат ежегодно членски внос в размер 
и срокове, определени в Устава на БЗС. 
 Чл.17. Здравословни проблеми са налице когато редовният член на БЗС  в 
резултат на анатомично, физиологично или психическо увреждане е със 
значително  намалени възможности да упражнява професията си по начин и в 
степен, възможни за здравия човек. 
 Чл.18. Здравословни проблеми могат да бъдат налице и когато редовният 
член на БЗС е  неработоспособен, с изключение на случаите при които 
неработоспособността се дължи на: 

- умишлено увреждане на здравето с цел получаване на отпуск или 
обезщетение; 

-  употреба на алкохол, приемане на силно упойващо средство без лечебна 
цел или поради прояви, извършвани под въздействието на такива средства; 

- хулигански и други противообществени прояви, установени по 
съответния ред; 

- нарушаване на режима, определен от здравните органи. 
 Чл.19. Заявлението за отпускане на помощ от Фонда се подава лично от 
заявителя в деловодството на УС на РК на БЗС, в която той е регистриран. 
 По изключение заявлението може да бъде подадено и от представител на 
заявителя, упълномощен с писмено пълномощно, което се прилага към 
заявлението. 
 Към заявлението трябва да бъде приложена документация, удостоверяваща 
здравословния проблем, съгласно чл.22 и чл.24. 
 Чл.20. След като прегледа заявлението и приложените документи и 
установи редовността им, Председателят на УС на РК на БЗС или оправомощено от 
него лице, изпраща цялата преписка адресирана до Председателя на Съвета на 
Фонда с придружително писмо, в което изрично удостоверява редовността на 
членството в БЗС на заявителя и становището си по случая. 
 По решение на Председателя на УС на РК на БЗС становището по 
преписката може да бъде обект на решение на съответния УС на РК на БЗС. 
 Чл.21. Председателите на УС на РК на БЗС са длъжни да оказват съдействие 
на Съвета на Фонда при извършване на предварителните проверки по преписките, 
изпратени от тях. 
  Чл.22. Преписките от всички районни колегии се изпращат в офиса на УС 
на БЗС, където се завеждат в нарочен регистър по реда на постъпването на 
придружителните писма и се оставят на разположение на Съвета на Фонда. 

В преписките е необходимо да са включени най малко: 
 - заявление от редовен член на БЗС (или от негов представител) с описание 
на здравословния проблем и искане за парична помощ от Фонда; 
 - медицинска документация, удостоверяваща здравословния проблем; 
 - становище по случая от УС на РК на БЗС, в която е регистриран заявителя, 
с изрично установяване на редовното членство на заявителя; 
 - кратка писмена справка от члена на Съвета на Фонда, извършил 
предварителната подготовка по случая, относно  конкретния здравословен проблем 
и решенията по други аналогични случаи, 
 - други документи, необходими за взимане на решение, съгласно чл.24. 
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 Чл.23. Председателят на Съвета на Фонда е отговорен за предварителната 
подготовка на заседанията. Той може сам да извърши предварителната подготовка 
и да разпределя на членовете на Съвета на Фонда да извършат предварителна 
подготовка по конкретни преписки. 
 Чл.24. За вземане на решение да бъде уважено или отхвърлено заявлението, 
както и за определяне на размера на помощта, членовете на Съвета на Фонда 
преценяват: 

- причината и състоянието на здравословния проблем  - медицинска 
документация, издадено от МЗ или от лечебно или здравно заведение; 

- степента на трайно намалената работоспособност, удостоверена с документ 
(ако е наличен); 

 - финансово - имущественото състояние на заявителя, удостоверено с 
писмена декларация от него; 

 - други обстоятелства , съответстващи на казуса, включително и други 
помощи, получавани от БЗС до датата на заявлението. 

Чл.25. При определяне на размера на помощта, членовете на Съвета на Фонда 
задължително вземат предвид решенията си за подобни случаи от практиката си 
както и размера на наличните средства на Фонда към датата на заседанието. 

При определяне на размерите на помощите  в началото на всяко заседание 
Председателят на Съвета на Фонда посочва размера на наличните средства на 
Фонда към датата на заседанието, който се вписва в протокола. 

 За целта  Председателят на Съвета на Фонда се информира предварително 
от Главния секретар на УС на БЗС за наличните средства на Фонда.  

 Чл.26. Всички решения на Съвета на Фонда са препоръчителни за УС на 
БЗС. 

Фондът може да препоръчва и УС на БЗС може да отпуска  еднократна 
помощ до максимален размер, определен с решение на Конгреса на БЗС. 

Чл.27. След като бъде оформен протокола от заседанието, Председателят на 
Съвета на Фонда го предава с писмен доклад на Главния секретар на УС на БЗС, 
заедно с преписките по всички решения. 
 Чл.28. Главният секретар на УС на БЗС внася доклада на Председателя на 
Съвета на Фонда, решенията на Съвета и копие от протокола от съответното 
заседание за разглеждане в следващото заседание на УС на БЗС. 
 Преписките по всички решения се предоставят на разположение на 
членовете на УС на БЗС. 

Чл.29. Решенията на УС на БЗС са окончателни и не подлежат на обжалване. 
 Чл.30. След заседанието на УС на БЗС всички преписки се архивират. 

Архивът се съхранява в офиса на УС на БЗС. 
 Достъп до архива има само Председателят и членовете на Съвета на Фонда 
и Председателят и членовете на Контролната комисия на БЗС, след съгласуване с 
Главния секретар на УС на БЗС. 

 Отговорност за съхранението на архива носи Главният секретар на УС на 
БЗС.   

Чл. 31. Главният секретар на УС на БЗС съвместно с Председателя на 
Съвета на Фонда уведомява писмено заявителите за решенията на УС на БЗС. 
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Раздел IV 
ПРАВИЛА ЗА РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДА 

 
 Чл.32. Плащанията със средства на Фонда на подпомагани членове на БЗС 
могат да се извършват само когато са налице съответен протокол на Съвета на 
Фонда и решение на УС на БЗС. 
 УС на БЗС взема решения за плащания със средства на Фонда при условията 
на Правилника за дейността си и този Правилник. 
 Председателят на УС на БЗС и/или Главният секретар на УС на БЗС 
нареждат плащанията  в двуседмичен срок от заседанието на УС на БЗС.  
 Чл.33. С част от средствата, постъпили по разплащателните сметки на 
Фонда се формира резерв.Срокът за действие на този резерв е една година. 
 Начинът на формиране и размерът на резерва  се определят от Конгреса на 
БЗС. 
 Резервът на Фонда може да се разходва по предложение на Съвета на Фонда 
с решение на УС на БЗС само при възникнал извънреден случай за подпомагане на 
редовен член на БЗС със здравословен проблем и когато подпомагането не може да 
бъде осъществено с други средства. 
 Неизразходваните средства и средствата на резерва се включват в бюджета 
на Фонда за всяка следваща календарна година. 
 Чл.34. Разходването на средствата на Фонда през календарната година се 
контролира от Контролната комисия на БЗС, която представя специален отчет пред 
Конгреса на БЗС. 
  

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 
 
 Параграф единствен: Този правилник е приет на основание чл. 5 т. 12 от 
Устава на БЗС на Извънреден конгрес на БЗС, проведен на 27 ноември 2009г. в 
хотел,,Адмирал” гр. Варна. 


