
Отчет за първите 100 дни от 
избор на централни органи на
IV-ти редовен конгрес на БФС

29.06 – 06.10.2013 г.



Извършен е детайлен анализ на организационното и
финансово състояние на БФС с цел установяването на
проблеми и предприемането на мерки.

-Финансово състояние.

-Комуникация в и извън БФС.

-Постигане на пълен синхрон в работата и
комуникацията на централните органи.

-Премахване и прекратяване на изпълнението на
несвойствени дейности.

Текущо състояние на БФС –
централни органи
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Брой – 7 

ДОГОВОРИ ВЪНШНИ ФИРМИ

Фирма Услуга

Офис 1 Суперстор
канцеларски материали
*20%-15%

Интайм

куриерски услуги (вътрешни и международни пратки)
*30% - вътрешни пратки
*40% - международни пратки

Травел Мания Плюс туристически услуги в страната и чужбина ( хотел, самолетни билети)
Алми Груп поддържка на компютърните системи в офиса на БФС
Дива мед трудова медицина

Стандарт Нюз

1. публикуване в книжка приложение на в.“Стандарт” заявена от БФС
рекламна публикация на първа корица с размер 260 мм основа на 60 мм височина;
2. бонус: 1(една) публикация с размер ¼ (една четвърт ) страница във здравното 
приложение в основното книжно тяло на в. „Стандарт”

Здравен навигатор

споразумение за сътрудничество - публикува на своята официална интернет страница 
–www.zdravennavigator.bg
новини, публикации, банери и други информационни материали, свързани с БФС
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Брой – 10 
1. Правилник за работата на УС на БФС;
2. Правилник за вътрешния трудов ред на БФС;
3. Оценка на риска и разработена документация по

здравословни и безопасни условия на труд;
4. Правилник за командировките;
5. Вътрешни правила за работна заплата;
5. График на редовните заседания на УС на БФС до края на

2013 г., публикуван на интернет страницата на БФС;
6. Календар за събития, организирани, подкрепяни или с

участието на представители на БФС до края на 2013 г.,
публикуван на интернет страницата на БФС.

ВЪТРЕШНИ ДОКУМЕНТИ
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7. Отчет план-сметка за IV-ти Редовен конгрес на БФС;

8. Отчет на план-сметка за БФД 2013;

9. Разпределение на отговорностите на членовете на
УС на БФС на териториален принцип за по-
ефективна комуникация и в помощ на РФК;

10. Длъжностни характеристики на служителите в
централния офис на БФС.

ВЪТРЕШНИ ДОКУМЕНТИ
(продължение)
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Във връзка с разработването на е-БФС платформа, УС
на БФС на редовно заседание на 24.07.2013 г.
определи две работни групи:

� Работна група за изработване на задание за
електронен регистър на членовете на БФС;

� Работна група за изработване на задание за
разработване на нова Интернет страница и е-БФС
платформа.

Изграждане на
е-БФС платформа
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Преглед и обсъждане с държавните институции на възможностите за намаляване на
административната тежест и подобряване на икономическите условия при
упражняването на фармацевтичната професия.

Брой – 7 
1. Проект на концепция за Национална лекарствена политика;
2. Проект на Национална здравна стратегия 2014-2020 г.;
3. ЗИД на Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина;
4. ЗИД на Закон за здравното осигуряване;
5. Наредба № 34/29.12.2006 г. за придобиване на специалност в системата на

здравеопазването;
6. Работна група за изготвянето на доклад относно необходимостта от

създаването на Национална аптечна карта;
7. Преговори с НЗОК по реда на чл. 45, ал. 15 от Закона за здравното осигуряване.

Предложения на БФС във връзка с 
изменения и допълнения на действащи 

нормативни актове
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Прозрачност на действията на органите на БФС на всички нива – достъп 
до необходимата информация на всички интересуващи се. 

Достъп до информация

Кореспонденция Входяща кореспонденция Изходяща кореспонденция

Брой писма 86 53

Институции 1. Министерски съвет;
2. Комисия по здравеопазване;
3. Министерство на здравеопазването;
4. НЗОК;
5. ИАЛ;
6. МВР-Хасково;
7. Областна администрация гр. Смолян;
8. РФК; 
9. Медии;
10. ФФ при МУ-София, МУ-Пловдив и МУ-Варна;
11. ЮЕМФ;
12. ПОБФБ.
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ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА УС НА БФС

Заседание Дата

Редовно заседание 24.07.2013 г.
Извънредно неприсъствено 

заседание 26.07.2013 г.
Извънредно заседание 20.08.2013 г.

Редовно заседание 25.09.2013 г.

Проведени заседания на УС на БФС

Проведени заседания на УС на БФС Брой

Редовно заседание 2
Извънредно заседание 2
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Приоритети:

� Поддържане на модерен, сигурен и достатъчен по обем, за нуждите на БФС
mail сървър, с което са създадени условия за надеждно съхранение на
корпоративната история и идентичност в електронен формат. От гледна точка
на добрата репутация пред институции, организации и членове е необходимо,
РФК да притежават корпоративни електронни пощенски кутии с разширение
bphu.bg;

� Ежедневно обновяване информацията на официалната интернет страница на
БФС (календар на предстоящите събития, медиен мониторинг, модули на
продължаващо обучение, протоколи от проведени заседания на УС на БФС);

� Подкрепа и методична помощ за РФК чрез постоянен диалог и комуникация;

� Работна среща с представители на РФК – 28.09.2013 г. (присъствали 13 РФК).

Открита и ясна комуникация между 
БФС и РФК
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∗ 42 НС – Комисия по здравеопазване

∗ МЗ 

∗ МОН

∗ НЗОК

∗ БЗС

∗ ФФ на МУ-София

∗ НАК

∗ ПОБФБ

Открита и принципна комуникация 
извън БФС – проведени срещи
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∗ Представители на БФС (по азбучен ред):
∗ Анжела Костадинова Мизова – РФК Пазарджик 
∗ Антон Костадинов Вълев – РФК София - столична  
∗ Димитрия Петрова Стайкова – РФК Пловдив
∗ Димитър Митков Маринов – РФК София - столична  
∗ Йордан Любенов Славчев – РФК София - столична  
∗ Любима Тодорова Бургазлиева – РФК Бургас 
∗ Мирослав Йорданов Ненчев – РФК Видин
∗ Пенка Атанасова Минева – РФК Пазарджик
∗ Саад Таммам Алуани – РФК Велико Търново

∗ Начало на преговорите – 01.10.2013 г.

Преговори с НЗОК (чл. 45, ал. 15 от ЗЗО)
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Медийна политика

Популяризиране на съществуващите проблеми във
фармацевтичния сектор и при упражняването на професията
магистър-фармацевт, като същевременно се акцентира
върху рационалните методи за тяхното разрешаване чрез
активно използване на масовите средства за комуникация
(телевизия, радио и периодичен печат).

Ежедневно обновяване информацията на официалната
интернет страница на БФС, което доведе до повишаване
броя на посетителите от 162 хил. до над 230 хил. за периода.
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Медийна политика
(продължение)
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Интервю Дата 

"Искаме стимули, каквито има за джипитата", казва проф. 
Илко Гетов, председател на Българския фармацевтичен 
съюз

в. Стандарт
12.07.2013 г.

"Имаме нужда от стратегия за лекарствената политика"
Проф. Илко Гетов

БНР, Хоризонт
16.07.2013 г.

Интервю на зам.-председателя на УС на БФС Димитрия 
Стайкова за Нова българска телевизия предаването 90 
минути 16.07.2013 г. 17.07.2013 г.
"У нас няма равнопоставен достъп до здравни услуги, в 
това число и фармацевтични"
Проф. Илко Гетов

Здраве нет
22.07.2013 г.

Доц. Илко Гетов: Ако ДДС върху лекарствата се намали, те 
могат да поевтинеят с 8%!

БНР
25.07.2013 г.

Магистър-фармацевт Саад Алуани, член на УС на БФС:
“Във всички западни страни фармацевтът е и консултант в 
лечението”

в. Янтра Днес
12.08.2013 г.



Съобщение на БФС Дата на публикуване на интернет страницата на БФС

Съобщение на БФС във връзка с публикация в 
електронната страница на dnes.bg от 29 юни 2013 г. „ЕС да 
въведе по-ниски цени на лекарствата за бедните 
икономики“ и цитираното в ефира на телевизия Bulgaria on 
Air изказване на д-р Станимир Хасърджиев по повод 
цените на лекарствата 03.07.2013 г.

Съобщение на БФС във връзка с публикациите, посветени 
на възможността кметовете да откриват аптеки 08.07.2013 г.
Съобщение за медиите във връзка с регистрираното 
просрочие на плащания от НЗОК 17.07.2013 г.
Съобщение за медиите във връзка с излъчен репортаж за 
цените на лекраствените продукти в централната емисия 
По света и у нас по Канал 1 на БНТ на 16.07.2013 г. 17.07.2013 г.
Съобщение за медиите във връзка с публикация „В
Разград купуват лекарства от Търговище“ на в. Стандарт
от 21.07.2013 г. 22.07.2013 г.
Позиция на БФС относно интервю с председателя на 
НСБФБ – Димитринка Костова 12.08.2013 г.
Съобщение на БФС във връзка с излъчен репортаж по 
Нова Телевизия "Таксита се превърнаха в аптеки в Русе" от 
12.08.2013 г. 13.08.2013 г.

Медийна политика
(продължение)
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Първата корпоративна реклама на 
БФС и фармацевтичната професия
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На основание чл. 16, ал. 2, т.
15 от Устава Управителният
съвет на БФС награди проф.
Евгений Христов Минков,
д.ф.н. със Златна значка за
„Особен принос към
фармацевтичното съсловие“
на тържествена церемония,
проведена на 18.09.2013 г., р-т
„България“.

Съсловни събития и нова визия за 
историята на БФС
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За периода юли-септември 2013 г. са проведени заседания
на всички комисии на БФС.
Планирани работни срещи:
-Работни срещи на Комисия по качество и Комисия по
етика с КЕК на РФК – София, В. Търново, Ст. Загора;
-Работна среща на Контролна комисия с КК на РФК –
София, БЧК база с. Лозен, 30.11.2013 г.

Основна цел методично ръководство, подпомагане на
работата на регионално ниво, децентрализация и по-
ефективна комуникация.

Проведени заседания на КК, КЕ и 
Кк на БФС
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∗ Разпределение на председателя и членовете на КК на БФС по отговорност за РФК: 

Комисия по качество на БФС:
Председател: Поета отговорност за РФК:
маг.фарм. Цветанка Дечева София, Враца, Плевен, Велико Търново

Членове:
маг.-фарм. Анна Тодорова София-област, Кюстендил, Видин, Перник
маг.-фарм. Живка Михова Силистра,Варна, Добрич, Разград, Търговище
маг.-фарм. Мая Йотова Ловеч, Пазарджик, Монтана
маг.-фарм. Радостина Пейчева Ямбол, Сливен, Стара Загора, Пловдив
маг.-фарм. Христо Бургазлиев Бургас, Хасково, Кърджали, Шумен
маг.-фарм. Цветанка Вълчанова Благоевград, Смолян, Габрово, Русе.

∗ В процес на изготвяне: Цялостен документ със снимки съобразно разпределените отговорности 
по РФК.
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Комисия по качество –
организационни въпроси



∗ Необходими документи за кандидатстване за 
акредитация на продължаващото обучение на 
магистър-фармацевти от КК на БФС видими на 
началната страница на www.bphu.eu

∗ В процес на изготвяне: База данни от лектори 
(хабилитирани преподаватели и колеги), желаещи 
да се включат в продължаващото обучение на 
магистър-фармацевтите
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Комисия по качество –
продължаващо обучение



Осъществен цялостен процес по акредитация, изготвяне
на документи за регистрация и сертификати за
участниците от КК на БФС до 01.10.2013 за следните форми
на продължаващо обучение:

∗ 1 обучение на БФС/ФФ на МУ-София.
∗ 7 обучения на РФК (Бургас, София, Стара Загора, Велико 

Търново).
∗ 1 курс по клинична хомеопатия (ЕШКХ).
∗ 1 цикъл от лекции Леге Артис (Стинг АД).
∗ 1 конференция на болничните фармацевти (ПОБФБ).
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Комисия по качество –
продължаващо обучение
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Комисия по качество – проекти



∗Програма 

„Фармацевти по заместване“ 

в процес на разработване на концепцията
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Комисия по качество – проекти



∗ 19.10.2013 г., гр. София, Фармацевтичен Факултет на МУ-
София – за РФК Видин, Монтана, Враца, София-област, 
Перник, Кюстендил, Благоевград, София-град. 
(Провежда се съвместно с обучение на БФС/ФФ-София)

∗ 02.11.2013 г., гр. Велико Търново – за РФК Търговище, 
Добрич, Pазград, Силистра, Шумен, Плевен, Ловеч, 
Габрово, Русе, Велико Търново, Варна. (Провежда се 
съвместно с обучение на РФК Велико Търново)

∗ 30.11.2013 г., гр. Стара Загора – за РФК Пловдив, Стара 
Загора, Сливен, Пазарджик, Бургас, Ямбол,  Хасково, 
Кърджали, Смолян. 
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Комисия по качество / Комисия по етика –
работни срещи с КЕК на РФК



� Обучение на членовете на ПОБФБ – гр. Луковит,
06.07.2013 г.;

� VII Национална конференция по болнична фармация –
гр. В. Търново, 04-06.10.2013 г.;

� Изработване на брошура относно резултатите от
съвместно проучване на Европейската асоциация на
болничните фармацевти (EAHP) и Европейски
фармацевтичен форум (EuroPharma Forum), посветено
на комуникацията между фармацевти от аптеки и
болнични аптеки.

Сътрудничество между
БФС и ПОБФБ
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∗ БФД 2014
∗ Правила за работа на Експертни комисии на БФС
∗ Преместване на офиса
∗ Назначаване на ПР и медиен експерт
∗ Провеждане на заседание на разширен УС
∗ Календар на БФС 2014
∗ Проект със Здравен навигатор 
∗ Наръчник за аптеките при проверка/инспекция 
∗ Предложение за промяна на НКПД в раздела за магистър 

фармацевти и добавяне на нови длъжности от 2014г.

Водещи проекти до края на 2013

27



За допълнителна информация, 
въпроси и коментари моля, 

пишете на е-мейл: 
office@bphu.bg
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БЛАГОДАРИМ ЗА 
ВНИМАНИЕТО!


