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ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ НА БАЗ
Днес, 12.01.2021г., се проведе онлайн заседание на НС на БАЗ, БУЛСТАТ 177397416,
седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Бачо Киро“ № 39.
Заседанието е свикано от Председателят на НС на БАЗ съгласно ЗСОМСААМСЗПФ и
Устава на Българската асоциация на зъботехниците при спазване на мерките, въведени със
Заповед № РД-01-677/25.11.2020г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-718/18.12.2020г. на
Министъра на здравеопазването, с която срокът на противоепидемичните мерки е удължен до
31.01.2021г.
Онлайн присъстваха 41 от общо 44 членове на Националния съвет на БАЗ, посочени в
списък на присъстващите, приложен към този протокол.
Съгласно ЗСОМСААМСЗПФ и Устава 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: Иван Бурджев.
За протоколчик на заседанието на Националния съвет бе избрана: Кати Кьосева.
Заседанието протече при следния предварително обявен дневен ред:
1. Обсъждане на предложението на Управителния съвет на БАЗ за намаляване на
размера на членския внос за 2021г., с оглед въведената извънредната обстановка в страната и
последиците от обявената пандемия на заболяването коронавирусна болест 2019 (COVID2019), причинявано от вируса SARS-CoV-2.
По т. 1 от Дневния ред:
На основание чл. 36 от Устава на БАЗ ежемесечният дължим членски внос за 2021г. се
равнява на 13 лв. или 2 % от 650 лв., установената МРЗ за 2021г., или общо 156 лв. за 2021г.
С оглед въведената извънредната обстановка в страната и последиците от обявената
пандемия на заболяването коронавирусна болест 2019 (COVID-2019), причинявано от вируса
SARS-CoV-2, както и всички неблагоприятни икономически последици, настъпили в резултат
на пандемията, УС на БАЗ предлага на НС на БАЗ да вземе решение за намаляване на
ежемесечния членски внос за 2021г. от 13 лв. на 10 лв. или общо в размер на 120 лв. за
отчетната 2021г., при запазване на разпределението на членския внос по чл. 37, ал. 2 от
Устава, а именно:
70 % - за регионалните ръководства
25 % - за централното ръководство
5 %- за Фонда за финансово подпомагане

След направени обсъждания, НС на БАЗ взе следното решение:
Приема предложението на Управителния съвет на БАЗ за намаляване на размера на
членския внос за 2021г.

„За“ - 41

“Против“

“Въздържал се“

С това, поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито от неговия Председател.
Приложение:
-Справка от проведено онлайн гласуване

Председател на НС:

Иван Бурджев
/……………………/

Секретар на НС:

Стоян Котев
/……………………./

Протоколчик на заседанието: Кати Кьосева
/……………………./

