
ПОКАНА
ЗА СВИКАВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА  РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ НА

БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ЗЪБОТЕХНИЦИТЕ – РУСЕ

На 25.08.2021г. от 15.00 часа в гр.  Русе,  ул.  „Николаевска” №66 ще се
проведе общо събрание на РК на БАЗ – Русе със следния дневен ред:

ДНЕВЕН РЕД:

Т.1 Отчет за  2019г. и 2020г. на  Управителния съвет  (УС),  Контролната
комисия(КК) и Комисията по професионална етика(КПЕ) на РК на БАЗ – Русе.

Т.2  Приемане  отчетите  за  2019г.  и  2020г.  на  УС,  КК  и  КПЕ  и
освобождаването на членовете им от отговорност.

Т.3 Приемане оставката на Председателя на УС на РК на БАЗ – Русе и
освобождаването му от отговорност.

Т.4  Избор  на  нов  председател  на  УС  на  РК  на  БАЗ –  Русе,  който  да
довърши мандата на досегашния председател.

Т.5  Избор  на  делегати  за  конгреса  на  Българската  асоциация  на
зъботехниците.

Т. 6 Разни.

Събранието ще се  проведе между членовете  на  РК на  БАЗ –  Русе,  на
основание чл. 7, ал.3, изр. 3 от Устава на РК-Русе, тъй като все още не са приети
условия  и  ред  за  избор  на  делегати  за  общите  събрания  на  регионалните
колегии.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете на
колегията, считано от 02.08.2021г. на адрес: гр. Русе, ул. „Николаевска” №66 от
10.00  до  16.00  часа,  всеки  работен  ден,  като  ще  бъдат  предоставени  при
поискване на всеки член на колегията  или негов представител с  нотариално
заверено пълномощно. За да се предоставят материалите, членът на колегията
или неговият  пълномощник следва да  уведомят  председателя  на  УС на  тел.
0888815510  за  деня  и  часа,  в  който  желаят  да  им  бъдат  предоставени
материалите.  В  случай  на  постъпване  на  предложения  за  добавяне  на
допълнителни точки в дневния ред, по реда и сроковете на чл. 7, ал.4, т.4 от
Устава на РК на БАЗ – Русе, същите ще бъдат обявени най-късно 10 дни преди
датата на провеждане на общото събрание на електронната страница на БАЗ и
чрез залепване на видно място в седалището на колегията.

За редовността на общото събрание е необходимо да присъстват две трети
от членовете на регионалната  колегия.  При липса на кворум,  заседанието се
отлага за 25.08.2021г. от 16.00 часа, като ще се проведе на същия адрес: гр. Русе,
ул.  „Николаевска”  №66,  при  същия  дневен  ред,  измежду  присъстващите
членове. Заседанието ще се проведе при спазване на противоепидемиологични
мерки, съобразно предписаното от МЗ към датата на събранието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:…………………………..
/ХРИСТИНА МАНЕВА/


