
ПРАВИЛНИК 

За  Работата на Управителтия Съвет 

На Старозагорска Колегия на БЛС 

 

Чл. 1 УС на Ст.ЛК  е изборен орган на Старозагорската лекарска колегия със следните функции: 

1.Свиква общо събрание по предвидения в Устава ред. 

2.Управлява имуществото на Старозагорската лекарска колегия. 

3.Създава регистър на членовете си,който редовно актуализира. 

4.Осигурява защита на данните в регистъра от неправомерен достъп. 

5. Вписва в регистъра на колегията наложените на членовете си наказания и получените от тях 

награди и отличия. 

6.Ръководи  дейноста на Старозагорската колегия в съответствие с  решенията на общото 

събрание, действащото законодателство на Република България, Устава на БЛС и Кодекса за 

професионална етика. 

7.Приема бюджета, структурата, щата и Правилник за дейността на администрацията на 

Старозагорската лекарска колегия. 

8.Координира и подпомага работата на дружествата в гр. Стара Загора. 

9.Грижи се за защита на съсловните права и достойнство на своите членове. 

10.Създава условия на своите членове за ползване на необходимата им експертна помощ при 

спорове, свързани с упражняването на професията. 

11.Определя от състава си представители,членове на Старозагорската колегия за работа в 

Арбитражните комисии по Закона за здравното осигуряване. 

12.Създава експертни работни групи по определени проблеми, съставени от членовете на БЛС или 

други експерти. 

13.Следи за редовното събиране на членския внос и отговаря за точността на отчисленията към 

органите на национално ниво. 

14.Подпомага своите членове и техните семейства в случай на нужда. 

15.Участва в здружения за съвместна дейност с лица и организации на територията на областта, 

страната и чужбина. 



16.Изпълнява други функции, възложени му от Общото събрание. 

17.Създава и поддържа електронен сайт на Старозагорската лекарска колегия. 

18.Ръководи  Продължаващото медицинско образование на членовете си. 

19. Определя състава на Експертна група, състояща се от членове на УС за оптимизиране, 

координиране и подпомагане на членовете на Старозагорската лекарска Колегия по проблемите 

на Продължаващото медицинско образование. 

Чл.2  УС на Старозагорска лекарска колегия се състои от Председател, двама Заместник-

председатели, Секретар и 11 членове. 

Чл. 3  Председателят на УС на Старозагорската лекарска колегия: 

1.Организира и ръководи работата на УС и го представлява. 

2. Сключва, изменя и прекратява трудовите договори със служителите от администрацията. 

3.Утвърждава длънжностните характеристики, вътрешните правила за организация на работната 

заплата, размера на допълнителния отпуск за ненормирано работно време и Правилника за 

вътрешния ред. 

4. Определя Заместник-председателя, който да го замести в случай на отсъствие или по определен 

конкретен повод. 

5.Изпълнява и други функции, възложени му от УС, Общото събрание и органите на национално 

равнище. 

 6. При освобождаване мястото на Председателя, в случаите, предвидени в Устава, то се заема от  

един от Заместник- председателите, определен с  тайно гласуване и мнозинство 2/3 от състава на 

УС, до провеждане на общо събрание на Старозагорската лекарска колегия, най- късно до 3 

месеца. 

Чл. 4  Секретарят на УС на Старозагорската лекарска колегия: 

1. Ръководи дейността по непосредствено изпълнение на решенията на УС 

2. Организира заседанията на УС. 

3.Осигурява и ръководи административната и техническа дейност на УС. 

 Чл. 5 Членове на УС 

1. Председателстват създадените от Общото събрание постоянни комисии. 

2. Докладват пред  УС изпълнението на възложените им задачи. 



Чл. 6  (1) УС се свиква на редовни заседания най- малко веднъж на 3- месеца от Председателя, а в 

негово отсъствие от Заместник- председателя. 

          (2) Извънредно заседание се свиква от:  

1. Председателя. 

2. Секретаря, след уведомяване на Председателя на УС. 

3. При писменно искане на не по-малко от 1/3 от членовете на УС. 

            (3) Редовните заседания на УС на Старозагорската лекарска колегия  са открити за членовете 

на колегията, които не възпрепятсват  изпълнението на предвидения дневен ред на редовно или 

извънредно заседание. В противен случай те могат да бъдат отстранени от водещия заседанието. 

Решетието за провеждане на закрито заседание или на определени точки от дневния ред се взема 

от Председателя, Секретаря или  УС. 

        (4) Председателите на Комисията по лекарска етика и Контролната комисия се уведомяват  и 

канят  за участие във всички заседания на УС. 

       (5) На заседанията на УС на Старозагорската лекарска колегия  могат да бъдат поканени 

председатели на дружества, съсловни сдружения и асоциации. 

Чл. 5 (1) Дневния ред,определен от Председателя заедно с материалите за обсъждане, се 

изпращат от секретаря на членовете най-късно 1 седмица преди заседанието. 

         (2) Всеки член на УС може да изпрати на Секретаря искане за включване на нова точка в 

дневния ред, но не по-късно от 2 дни преди заседанието. По решение на Секретаря 

предложението се включва в окончателния дневен ред или се предлага за допълнително 

включване в началото на заседанието. 

         (3) Всеки  член на Старозагорската  лекарска колегия може да постави за разглеждане от УС 

мотивирани проблеми, внесени в писмен вид , но по-късно от 15- дни преди насроченото 

заседание на УС. 

         (4) По поставени за обсъждане в хода на заседанието въпроси, невключени в предварително 

определения дневен ред, решение се взема след  отделно гласуване за допълване на дневния 

ред. 

Чл.6 (1) Заседанията са редовни, ако в тях участват най-малко ½ от членовете на УС. Решенията се 

вземат с обикновено мнозинство от присъстващите. При равенство на гласовете предложението се 

гласува на следващия УС. При спешни случаи и равен брой гласове може да се премине към тайно 

гласуване, а при ново равенство решението се взема от Председателя. 

         (2) УС  взема решения с  явно гласуване, освен в случаите, предвидени от Устава на 

Старозагорска лекарска колегия на  БЛС или при нарочно взето решение на УС за тайно гласуване. 



Чл.7 (1) Заседанията на УС се ръководят от председателя, а при отсъствието му от определения от 

него Заместник- председател. В случай, че последния също отсъства и при наличие на кворум, 

заседанието се ръководи от Секретаря.  

       (2) На заседанията се води протокол, който се подписва от протоколиралия и 

Председателя.Към протокола се прилагат и обсъжданите проекти, становища и други материали. 

Чл.8 (1) По решение на УС, към него могат да се създават постоянни или временни експертни 

комисии, както и да се привличат допълнителни експерти с право на съвещателен  глас. 

          (2) За изпълнение на конкретни задачи, свързани с дейността на Колегията, по решение на УС 

могат да бъдат привличани нещатни сътрудници в качеството им на експерти.Правата и 

задълженията им се определят в сключения с  тях договор. 

ЧЛ.9 Този правилник  е приет на  19.02.2019г.   от  УС на Старозагорска лекарска колегия, на 

основание  Устава на Старозагорската лекарска колегия. 

             


