
 ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА БАЗ 

Днес, 26.09.2020 г., в град Разград се проведе заседание на Националния съвет на БАЗ.

Според данни от регистрацията на Националния съвет в 11:00 часа присъстваха 25 от
общо 44 члена на Националния съвет на БАЗ, посочени в списък на присъстващите,  прило-
жен към този протокол.

Според  доклада  на  Мандатната  комисия  и  съгласно  ЗСОМСААМСЗПФ,  Устава  на
Българската асоциация на зъботехниците и Правилника за устройството и дейността на  На-
ционалния съвет на Българската асоциация на зъботехниците, заседанието на Националния
съвет е редовно и законно и може да взима решения.

За председателстващ на заседанието на Националния съвет бе избран: г-н Светлан Ве-
лев.

За протоколчик на заседанието на Националния съвет бе избрана: г-ца Елис Хюсеино-
ва Али.

Заседанието протече при следния предварително обявен дневен ред:

1. Отчет на Управителния съвет на Българска асоциация на зъботехниците и председателите
на комисиите за периода от 22.02.2020 г. до 25.09.2020 г.;
- доклад на председателя за общото състояние на Асоциацията;
- доклад на финансовия отговорник на Управителния съвет на БАЗ – г-н Светлан Велев за фи-
нансовото състояние на Асоциацията (включва отчет на приходи и разходи по бюджета на ор-
ганизацията);
- доклад на председателя на Комисията по информационно обслужване – г-н Георги Дулев
(включва отчет на издадени и получени членски карти и подготовка на регистъра на Асоциа-
цията);
- доклад на председателя на Комисията за борба с нелегалните и нерегламентирани практики
в зъботехническата дейност г-н Димитър Делчев;
- доклад на председателя на Комисията по нормативни актове г-жа Мелекпер Адем (включва
законодателните инициативи и становища,  изработени от БАЗ, във връзка с  дейността на
Асоциацията, както и бъдещи такива);
- доклад на гл. секретар г-н Стоян Котев за стратегията и целите на Асоциацията към настоя-
щия момент;
2. Обсъждане проекта на Професионалните дейности в изпълнение на чл. 7 от ЗСОМСА-
АМСЗПФ и в изпълнение на Наредба №1, предложен от Управителния съвет на БАЗ на ми-
нистъра на здравеопазването – докладва г-н Стоян Котев;
3. Обсъждане на необходимостта от Единен класификатор на дейности по зъботехника, във
връзка с осъвременяване на съществуващия Професионален стандарт и включване в бъдеща-
та Наредба за медицински стандарти – докладва г-н Светлан Велев;
4. Приемане на Правилник за водене на регистъра – докладва г-н Весислав Цветанов;
5. Презентация на новия сайт на БАЗ - модерна визия и възможности за развитие – представя
Светлана Съботинова - собственик и управител на „Санома“ ЕООД;



6. Обсъждане на организираната от БАЗ, на 02.10.2020 г. от 10:00 часа в конферентната зала
на хотел „Хилтън“, кръгла маса по проблеми свързани с нерегламентирани практики и дей-
ности в зъбопротезирането, като част от денталната медицина - докладва г-н Стоян Котев;
7. Разни

За добавяне към дневния ред бяха направени следните предложения:

1. Г-н Минко Милев предлага, към т. „Разни“ да се обсъдят проблемите в образова-
телната система.

2. Предложение на г-н Дулев към т. „Разни“  да се обсъди дейността на Националния
съвет по качество. 

3. Г-н Пламен Атанасов предлага към т. „Разни“ да се обсъди намесата на БАЗ в об-
разователната система на колежите по зъботехника.

4. Предложение от г-жа Ивелина Колева към т. „Разни" да се обсъдят мерките,  които
биха били предприети от БАЗ, при евентуална бъдеща кризисна ситуация.

5. Г-н Стоян Котев предлага към т. „Разни“ да се обсъди възможността за провеждане
на нов извънреден конгрес на БАЗ.

НС гласува да се приеме дневния ред.

„За“ - 25                  “Против“                               “Въздържал се“

След проведени подробни обсъждания на въпросите от дневния ред на НС на БАЗ бя-
ха взети следните решения:

Решения по т. 1 от Дневния ред

1.  Приема  доклада на финансовия отговорник на Управителния съвет на БАЗ – г-н
Светлан Велев за финансовото състояние на Асоциацията.
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2. Приема доклада на председателя на Комисията по информационно обслужване – г-н
Георги Дулев, като определя срок за получаване на членски карти от 1 месец.
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3. Приема  доклада на председателя на Комисията за борба с нелегалните и нерегла-
ментирани практики в зъботехническата дейност г-н Димитър Делчев и определя срок
до 15.10.2020 г.  всички председатели на регионални колегии да изпратят списък,  с
практикуващите нелегални зъботехници на територията на тяхната колегия, до УС на
БАЗ, който да бъде предоставен на ИА „Медицински надзор“. Гласува мандат на Уп-
равителния съвет на БАЗ, да внесе списъците в ИА „Медицински надзор“.
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4. Приема доклада на председателя на Комисията по нормативни актове г-жа Мелек-
пер Адем.
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5. Приема доклада на гл. секретар г-н Стоян Котев за стратегията и целите на Асоциа-
цията към настоящия момент.
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Решение по т. 2 от Дневния ред

Националният съвет взе следното решение:

1. Да приеме проекта на Професионалните дейности в изпълнение на чл. 7 от ЗСОМСА-
АМСЗПФ и в изпълнение на Наредба №1, предложен от Управителния съвет на БАЗ
на министъра на здравеопазването.
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По т. 3 от Дневния ред

Г-н Светлан Велев изложи доклад, свързан с необходимостта от Единен класификатор на
дейности по зъботехника, във връзка с осъвременяване на съществуващия Професионален
стандарт.

Решение по т. 4 от Дневния ред

Националният съвет взе следното решение:

1. Да се приеме Правилник за водене на регистъра.
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2. По предложение на г-жа Мелекпер Адем, всеки неизряден член да не бъде видим в
регистъра.
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3. По предложение на г-н Георги Дулев, да се смени датата на актуализация на регис-
търа от 30.03.2021 г. на 30.04.2021 г. 
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По т. 5 от Дневния ред

Г-жа Светлана Съботинова представи презентация на новия сайт на БАЗ - „Модерна визия и
възможности за развитие“.

По т. 6 от Дневния ред

Г-н Стоян Котев докладва пред Националния съвет за организираната от БАЗ, на 02.10.2020 г.
от 10:00 часа в конферентната зала на хотел „Хилтън“, „Кръгла маса по проблеми свързани с
нерегламентирани практики и дейности в зъбопротезирането, като част от денталната меди-
цина“.

Решения по т. 7 от Дневния ред

Националният съвет взе следните решения:

1. Да се свика извънреден Национален конгрес на БАЗ, поради необходимост от внасяне
промени в  Устава, свързани с промени в ЗСОМСААМСЗПФ и повторно приемане на
Етичния кодекс, след направени промени от страна на МЗ. Датата, мястото и часът на
Конгреса ще бъдат определени от Управителния съвет.
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2. Да се създаде Мандатна комисия с председател г-жа Мелекпер Адем и членове: Георги
Дулев, Стоян Христов, Иванка Георгиева, Константин Петков. Предложението на г-н
Минко Милев за член на комисията да бъде избрана г-жа Вяра Скулева отпада, тъй ка-
то в момента тя не е легитимен член на Асоциацията.
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3. На 21.11.2020 г. да се проведе следващият Национален съвет на БАЗ в град Пловдив.
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С това, поради изчерпване на дневния ред, събранието бе закрито от неговия Председател.



Председател на БАЗ:   Иван Бурджев

/……………………/

Главен секретар на БАЗ: Стоян Котев

/……………………./

Протоколчик:                       Елис Хюсеин

/……………………./








