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БЪЛГАРСКИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН СЪЮЗ

Общи условия за издаването и ползване на професионална карта на
членовете на Българския фармацевтичен съюз (БФС)
Чл.1. Настоящите общи условия уреждат издаването, ползването и задълженията на
членовете на БФС по използването на европейска професионална карта (картата).
Чл.2. Картата се издава от Управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз
чрез Регионалната фармацевтична колегия, където членуват магистър-фармацевтите
и се предоставят на всеки член на БФС. Членовете на БФС се задължават да
предоставят електронен адрес за кореспонденция във връзка с издадените карти,
както и актуален постоянен адрес и адрес по месторабота.
Чл.3. Картата е документ за идентификация на магистър – фармацевтите, които имат
право да упражняват професия и са вписани като членове на Българския
фармацевтичен съюз. Картата съдържа информация относно име и фамилия на
магистър-фармацевта и неговия УИН. Картите съдържат и друга информация на
електронен носител, която се определя от УС на БФС с оглед въвеждане на
електронното здравеопазване.
Чл.4. Картата се издава на основание Устава на БФС и в изпълнение на изискванията
на Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно
признаването на професионалните квалификации, изменена и допълнена от
Директива 2013/55/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и актовете на ЕК по
приложението й. БФС има правото да допълни изискванията относно издаването на
Картата в съответствие с правилата на чл.4а – чл.4б на Директива 2013/55/ЕС.
Чл.5. Картата се издава само на членове на БФС, които са изпълнили всички свои
задължения, които произтичат от Закона за съсловната организация на магистърфармацевтите и от Устава на БФС. С получаването на картата, магистър –
фармацевтът декларира, че е запознат с тези Общи условия.
Чл.6. Картата, след регистрация в официалния сайт на БФС (www.bphu.bg), ще
предоставя достъп до закритата част на Сайта, личното електронно досие на
магистър-фармацевта и различни електронни услуги
Чл.7. Членовете на БФС ще ползват всички допълнителни услуги, които БФС е
договорил с доставчици на стоки и услуги, като електронни удостоверявания и
подписи, преференции пред трети лица относно предоставяните от тях стоки и услуги
и др.
Чл.8. Картата е собственост на БФС. Ползвателят на картата се задължава да
съхранява картата и да я пази от изгубване; да не я предоставя на трети лица; да я
ползва само лично и да не злоупотребява с нея. Ползвателят на картата се задължава
да изпълнява всички задължения като член на БФС, включително относно участие във
форми на продължаващо обучение и се счита за информиран, че при неизпълнение на
задълженията му, БФС ще отрази тази информация в електронното му досие и ще
преустанови предоставянето на допълнителни услуги и преференции по картата.
Чл.9. Картата не може да бъде прехвърляна на трети лица. Прехвърлянето на
преференции и услуги, произтичащи от картата, е изключено.
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Чл.10. Ако картата бъде загубена или открадната, членовете на БФС трябва да
уведомят за това в РФК на БФС или да се обадят на националния телефонен номер на
БФС: +359/0/700 17 881. На членовете на БФС ще им бъде издадена нова карта срещу
заплащане. В случай, че върху картата има инсталиран електронен сертификат,
членовете на БФС са длъжни незабавно да уведомят издателя на сертификата. Ако
загубената карта бъде намерена, тя следва да бъде предадена незабавно на БФС или
да бъдат уведомени органите на МВР.
Чл.11. БФС има право да блокира карта, за която е съобщено, че е загубена или
открадната.
Чл.12. Членовете на БФС се задължават незабавно, в писмена форма по предвидения
в ЗСОМФ и в Устава на БФС ред да уведомят БФС при всяка промяна на
професионалния статус на членовете на БФС съобразно предоставяните данни по
силата на ЗСОМФ. При неизпълнение на посоченото задължение, БФС има право да
не предоставя по служебен път информация на държавните органи за актуалното
членство на лицето.
Чл.13. БФС си запазва правото за промяна на общите условия и процедурата по
предоставяне на преференции и допълнителни удостоверителни услуги чрез картата.
Всички промени на общите условия се обявяват на интернет страницата на БФС
(www.bphu.bg). БФС си запазва правото по всяко време да предприема обновления и
подобрения на предимствата, които предоставя картата, временно да преустановява
действието на офертите, отстъпките, промоциите и другите привилегии, предоставени
специално за картодържателите, поради непреодолима сила, случайно събитие, както
и поради техническа повреда или невъзможност.
Чл.14. БФС е регистриран администратор на лични данни и гарантира
неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от
членовете на БФС. С получаване на картата, членовете на БФС декларират, че са
съгласни всички предоставени от тях лични данни да бъдат обработвани за целите на
изпълнение на членството им в БФС в съответствие с изискванията на Закона за
защита на личните данни. Членовете на БФС имат право да оттеглят даденото
съгласие за обработка на личните данни с писмено уведомление до БФС само при
прекратяване на членството им в БФС.
Чл.15. При прекратяване на членството на магистър-фармацевта в БФС, магистърфармацевтът се задължава да върне незабавно картата на БФС, независимо, дали
върху нея има инсталиран електронен сертификат. В този случай картата се
унищожава в присъствието ма магистър-фармацевта. С получаване на картата,
магистър-фармацевтът дава съгласие да получава лекарствена информация,
официални съобщения от БФС, съобщения от БФС за предоставяните преференции и
търговски отстъпки, които могат да се ползват чрез картата. Членовете на БФС могат
да оттеглят съгласието си по отношение на търговските съобщения по всяко време.
Оттеглянето на съгласието за непоискани търговски съобщения не води до
прекратяване на правата по картата и магистър- фармацевтът може да продължи да
ползва картата.
Чл.16. Всички спорове относно издаването и ползването на картата ще се уреждат от
Комисията по етика на БФС и решението на Комисията ще е задължително за
членовете на БФС. Неспазването им ще се счита за нарушение на съответните актове
на органите на БФС.
Настоящите Общи условия са приети на основание чл.16, ал.2, т.17 от Устава на БФС
на редовно заседание на Управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз на
20.06.2014г.
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