
         До 

Маг.-фарм. ……………. 

Председател на КЕК 

РФК - …………………. 

 

Уважаеми колега, 

С настоящето писмо се обръщам към, за да Ви информирам, че 
следните членове от Вашата колегия не са събрали необходимите кредитни 
точки за ………година, съгласно Правилата за продължаващо обучение на 
магистър-фармацевтите в България.  

Име УИН РФК Брой точки 
    
    
 

Моля да предприемете предвидените мерки за информиране на членове 
на Колегията за посочените обстоятелства. 

 

Оставам с уважение, 

 

Проф. Илко Гетов  

 

 

 

 

 

 

 

 



До 

Маг.-фарм. ……………. 

 

Уважаеми колега, 

С настоящето писмо се обръщам към, за да Ви информирам, че за ………година сте 
преминали продължаващи обучения, чиято обща акредитационна оценка е ………….. 
Съгласно Правилата за продължаващо обучение на магистър-фармацевтите в България 
минималния брой акредитационни точки за една година е 30.  

Като отбелязвам важното значение на продължаващо обучение на магистър-
фармацевтите за професионалното и кариерното им развитие, най-учтиво Ви призовавам 
да предприемете съответните действия за попълването на посочената липса. 

Българският фармацевтичен съюз полага усилия за организирането на най-
подходящите за своите членове форми на продължаващо обучение. През мантата 2016-
2019 година Българският фармацевтичен съюз създаде и имплементира електронни и 
дистанционни форми на продължаващо обучение, които Ви дават възможност за 
получаване на знания в най-удобното за Вас време и в рамките на Вашата работна или 
домашна среда. За възможностите за участие във всички продължаващи обучения може да 
се информирате от интернет страницата на организацията – www.bphu.bg. 

Наред с това Българският фармацевтичен съюз ще адмирира Вашите усилия да 
повишите познания си посредством индивидуални форми на продължаващи обучения. За 
възможностите за получаване на акредитационна оценка на преминати от Вас 
индивидуални форми на продължаващи обучения може да се запознаете от 
https://bphu.bg/42_ 

В заключение Ви напомням, че съгласно Правилата за продължаващо обучение на 
магистър-фармацевтите в България в края на всяка календарна година общият сбор от 
акредитационни точки за настоящата и предходните две години е не по-малко от 90 точки. 
Членовете на БФС непокрили посоченото изискване подлежат на наказания за нарушение 
на чл.5 от Кодекса за професионална етика на магистър – фармацевта и на чл.13, т.15 и 
т.21 от Правилата за добра фармацевтична практика във връзка със Закона за 
административните нарушения и наказания.  

 

С Уважение ………… 

Председател на КЕК на РФК ………. 

 



До 

Маг.-фарм. ……………. 

Председател на КЕК 

РФК - …………………. 

 

Уважаеми колега, 

С настоящето писмо се обръщам към Вас, за да Ви информирам, че 
следните членове от Вашата колегия не са събрали необходимите кредитни 
точки за периода ………г, съгласно Правилата за продължаващо обучение на 
магистър-фармацевтите в България.  

Име УИН РФК Брой точки 
    
    
 

Моля да предприемете предвидените мерки за информиране на 
членовете на Колегията за посочените обстоятелства и възможността да 
бъдат наложени наказания за нарушение на чл.5 от Кодекса за 
професионална етика на магистър – фармацевта и на чл.13, т.15 и т.21 от 
Правилата за добра фармацевтична практика във връзка със Закона за 
административните нарушения и наказания 

  

Оставам с уважение, 

 

Проф. Илко Гетов  

 

 

 

 

 



До 

Маг.-фарм. ……………. 

 

Уважаеми колега, 

С настоящето писмо се обръщам към Вас, за да Ви информирам, че за периода ….-. 
….г сте преминали продължаващи обучения, чиято обща акредитационна оценка е 
…………..  

Съгласно Правилата за продължаващо обучение на магистър-фармацевтите в 
България в края на всяка календарна година общият сбор от акредитационни точки за 
настоящата и предходните две години е не по-малко от 90 точки. Членовете на БФС 
непокрили посоченото изискване подлежат на наказания за нарушение на чл.5 от Кодекса 
за професионална етика на магистър – фармацевта и на чл.13, т.15 и т.21 от Правилата за 
добра фармацевтична практика във връзка със Закона за административните нарушения и 
наказания.  

Като отбелязвам важното значение на продължаващото обучение на магистър-
фармацевтите за професионалното и кариерното им развитие, Ви напомням че е 
необходимо да предприемете съответните действия за попълването на посочената липса 
до 30.06………г. 

За възможностите за участие във всички продължаващи обучения може да се 
информирате от интернет страницата на организацията – www.bphu.bg. 

Наред с това Българският фармацевтичен съюз ще адмирира Вашите усилия да 
повишите познания си посредством индивидуални форми на продължаващи обучения. За 
възможностите за получаване на акредитационна оценка на преминати от Вас 
индивидуални форми на продължаващи обучения може да се запознаете от 
https://bphu.bg/42_ 

 

С Уважение ………… 

Председател на КЕК на РФК ………. 

 

 

 

 


