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 ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС НА БАЗ 

Днес, 04.09.2021г., гр. София, Парк хотел „Москва“ се проведе Извънреден конгрес на
БАЗ, БУЛСТАТ 177397416, седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Бачо Киро“ №
39.

Извънредният конгрес е свикан от Управителният съвет на БАЗ по реда предвиден в
чл. 8, ал. 3 от Устава на Българската асоциация на зъботехниците при спазване на мерките,
въведени със Заповед № РД-01-647 от 29.07.2021 г., допълнена със Заповед № РД-01-712 от
19.08.2021 г. на Министъра на здравеопазването. 

В  10:00  ч.  -  обявения  начален  час  за  откриване  на  Конгреса  не  беше  налице
необходимият кворум за започване на заседанието, поради което заседанието се отложи с
един час, съгласно чл. 12,  ал. 3 от ЗСОМСААМСЗПФ.

Според данните от регистрационните списъци на делегатите в 11:00 часа присъстват
106 от общо 187 делегати на БАЗ, посочени в списък на присъстващите, приложен към този
протокол. Съгласно чл. 12,  ал.  3 от ЗСОМСААМСЗПФ е налице необходимият кворум и
Извънредният конгрес може да взема решения.  

Извънредният конгрес започна заседанието си с обсъждане на следния предварително
обявен Дневен ред по реда предвиден в  чл. 8, ал. 3 от Устава на Българската асоциация на
зъботехниците, а именно:

1. Откриване.
2. Избор на ръководство на конгреса.
3. Избор на комисии на конгреса.
4. Разглеждане на оставките постъпили от членове на УС на БАЗ.
5. Гласуване на предложенията за изменение и допълнение на Устава на БАЗ
приет на Учредителния конгрес.
6. Гласуване на предложенията за изменение и допълнение на Етичния кодекс
на БАЗ приет на Учредителния конгрес на БАЗ.
7. Приемане на Стратегия за развитие на БАЗ.
8. Приемане на правила за набиране и разходване на средства на БАЗ.
9. Приемане на Правила за издаване на сертификат за професионална
квалификация.
10. Промяна в състава на ръководните органи на БАЗ.
11. Разни

При обсъждане на Дневния ред постъпиха предложения за добавяне на нова точка към
него:

Г-н Светлан Велев предложи да се добави нова точка 5 „Финансов отчет на УС на
Българската асоциация на зъботехниците“.

С това допълнение Дневният ред беше приет единодушно от присъстващите.
 



Заседанието на Извънредния конгрес на БАЗ протече при следния Дневен ред: 

1. Откриване.
2. Избор на ръководство на конгреса.
3. Избор на комисии на конгреса.
4. Разглеждане на оставките постъпили от членове на УС на БАЗ.
5. Финансов отчет на УС на Българската асоциация на зъботехниците.
6. Гласуване на предложенията за изменение и допълнение на Устава на БАЗ
приет на Учредителния конгрес.
7. Гласуване на предложенията за изменение и допълнение на Етичния кодекс
на БАЗ приет на Учредителния конгрес на БАЗ.
8. Приемане на Стратегия за развитие на БАЗ;
9. Приемане на правила за набиране и разходване на средства на БАЗ.
10. Приемане на Правила за издаване на сертификат за професионална
квалификация.
11. Промяна в състава на ръководните органи на БАЗ.
12. Разни

По т. 1 от Дневния ред

Предвид  необходимия  кворум  за  вземане  на  решения  и  утвърдения  Дневен  ред
Извънредният конгрес на БАЗ с гласуване единодушно от присъстващите прие Заседанието
да бъде открито и да започне работа.

По т. 2 от Дневния ред

Извънредният  конгрес  на  БАЗ  с  гласуване  единодушно  от  присъстващите прие
Ръководството на Извънредния конгрес да бъде в състав – Председател на БАЗ – г-н Иван
Бурджев, Председателстващ на Извънредния конгрес и протоколчик. За председателстващ на
заседанието на Извънредния конгрес с гласуване единодушно от присъстващите беше избран
г-н Стоян Христов, а за протоколчик на заседанието на Извънредния конгрес  с  гласуване
единодушно от присъстващите беше избрана г-жа Илияна Динова.

 
По т. 3 от Дневния ред

Извънредният конгрес  с  гласуване  единодушно от присъстващите прие Мандатната
комисия  да  се  състои  от  трима  членове  в  състав  –  Председател  и  двама  членове.  След
направени обсъждания и по предложение на г-н Стоян Христов за председател на Мандатна
комисия бе избрана  с гласуване  единодушно от присъстващите г-жа Иванка Георгиева. За
Членове на комисията бяха избрани с гласуване единодушно от присъстващите г-жа Емилия
Иванова и г-жа Илиана Йончева.

По т. 4 от Дневния ред

След направени обсъждания  на  постъпилите  оставки  на  членове  на  УС на  БАЗ и
секретар на БАЗ Извънредният конгрес взе следното решение:

1. Освобождава по тяхно желание следните членове на УС на БАЗ:

- г-н Бисер Димитров
 „За“ -  65 “Против“  -   17 “Въздържал се“ – 29



- г-н Светлозар Атанасов       
„За“ -  101 “Против“  -   0 “Въздържал се“ – 5

2. Приема оставките на:
- г-н Стоян Котев       

„За“ -  0 “Против“  -   104 “Въздържал се“ – 2
- г-н Георги Радулов     

„За“ -  2 “Против“  -   90 “Въздържал се“ – 14

По т. 5 от Дневния ред:

Извънредният конгрес взе следното решение:
Приема финансовия отчет на УС на БАЗ за периода 31.05.2019 – 31.08.2021 г.

„За“ -  104 “Против“   - 0 “Въздържал се“ - 2

По т. 6 от Дневния ред:

Извънредният  конгрес  взе  следното  решение  с  гласуване  единодушно  от
присъстващите:

Приема предложенията за изменение и допълнение на Устава на БАЗ. 

По т.   7   от Дневния ред:  

Извънредният  конгрес  взе  следното  решение  с  гласуване  единодушно  от
присъстващите:

Приема предложенията за изменение и допълнение на Етичния кодекс на БАЗ.

По т. 8 от Дневния ред:

Извънредният  конгрес  взе  следното  решение  с  гласуване  единодушно  от
присъстващите:

Приема Стратегията за развитие на БАЗ.

По т. 9 от Дневния ред:

Извънредният  конгрес  взе  следното  решение  с  гласуване  единодушно  от
присъстващите:

Отлага  приемането  на  Правила  за  набиране  и  разходване  на  средства  на  БАЗ  до
провеждането на следващия конгрес на БАЗ.

По т. 10 от Дневния ред:

Извънредният  конгрес  взе  следното  решение  с  гласуване  единодушно  от
присъстващите:

Отлага  приемането  на  Правила  за  издаване  на  сертификат  за  професионална
квалификация до провеждането на следващия конгрес на БАЗ.

По т. 11 от Дневния ред:

1. След направени обсъждания по състава на УС на БАЗ за освобождаване на членове
Извънредният конгрес взе следното решение с гласуване единодушно от присъстващите:



-  Освобождава  г-н  Георги  Колев  в  качеството  му  на  член  и  г-н  Иван  Димчев  в
качеството му на член от състава на УС на БАЗ.

2.  След  направени  обсъждания  по  състава  на  Контролната  комисия  на  БАЗ за
освобождаване  на  членове  Извънредният  конгрес  взе  следното  решение  с  гласуване
единодушно от присъстващите:

- Освобождава г-н Игнат Радулов в качеството му на член и г-н Симеон Георгиев в
качеството му на член от състава на Контролната комисия на БАЗ.

3. След направени обсъждания по състава на Комисията по професионална етика на
БАЗ за освобождаване на членове Извънредният конгрес взе следното решение с гласуване
единодушно от присъстващите:

-  Освобождава  г-жа  Донка  Донева  в  качеството  й  на  председател  и  г-н  Георги
Копаранов в качеството му на член от състава на Етичната комисия на БАЗ.

4. След направени обсъждания по състава на  УС на БАЗ за допълване и избор на
членове Извънредният  конгрес  взе  следното  решение  с  гласуване  единодушно  от
присъстващите:

- Допълва състава и избира за членове на УС на БАЗ, съгласно приетите изменения в
Устава на БАЗ, както следва:

4.1. г-жа Гергана Цветилова за член на УС на БАЗ;
4.2. г-жа Мила Москова за член на УС на БАЗ;
4.3. г-жа Иванка Георгиева за член на УС на БАЗ;
4.4. г-жа Ралица Георгиева за член на УС на БАЗ;
4.5. г-жа Миглена Данова за член на УС на БАЗ;
4.6. г-н Антон Атанасов за член на УС на БАЗ;

5.  След  направени  обсъждания  относно  заместник-председателите  на  БАЗ
Извънредният конгрес взе следното решение с гласуване единодушно от присъстващите:

- Допълва и избира за нови зам.-председатели на БАЗ, като освобождава досегашните
г-н Светлан Велев и г-н Владимир Кехайов съгласно приетите изменения в Устава на БАЗ,
както следва:

5.1 г-н Стоян Котев за зам.-председател на БАЗ;
5.2 г-н Стоян Христов за зам.-председател на БАЗ;
5.3 г-н Весислав Цветанов за зам.-председател на БАЗ;

6.  След  направени  обсъждания  относно  позицията  на  главен  секретар  на  БАЗ
Извънредният конгрес взе следното решение с гласуване единодушно от присъстващите:

- Избира г-н Светлан Велев за нов гл. секретар на БАЗ, като освобождава г-н Стоян
Котев като гл. секретар на БАЗ;

След  проведените  гласувания  по  т.  4,  т.  5,  т.  6  Извънредният  конгрес  на  БАЗ
констатира, че УС на БАЗ се състои от 15 членове в състав, както следва: 



- г-н Иван Бурджев – Председател
- г-н Стоян Котев – заместник-председател на БАЗ
- г-н Стоян Христов – заместник-председател на БАЗ
- г-н Весислав Цветанов – заместник-председател на БАЗ
- г-н Светлан Велев – главен секретар
- г-н Георги Радулов – член на УС на БАЗ
- г-н Владимир Кехайов – член на УС на БАЗ
- г-н Пламен Атанасов – член на УС на БАЗ
- г-н Димитър Шереметски – член на УС на БАЗ
- г-жа Гергана Цветилова – член на УС на БАЗ
- г-жа Мила Москова – член на УС на БАЗ
- г-жа Иванка Георгиева – член на УС на БАЗ
- г-жа Ралица Георгиева – член на УС на БАЗ
- г-жа Миглена Данова – член на УС на БАЗ
- г-н Антон Атанасов – член на УС на БАЗ

7. След направени обсъждания по състава на Комисията по професионална етика на
БАЗ  за  избор  на  членове Извънредният  конгрес  взе  следното  решение  с  гласуване
единодушно от присъстващите:

Избира за председател и член на Комисията по професионална етика на БАЗ, както
следва:

7.1. г-жа Илиана Йончева за председател на КПЕ на БАЗ;
7.2. г-н Александър Савов за член на КПЕ на БАЗ;

След  проведеното  гласуване  по  т.  7  Извънредният  конгрес  на  БАЗ  констатира,  че
Комисията по професионална етика на БАЗ се състои от 7 членове и е в състав: 

- г-жа Илиана Йончева – Председател   
- г-жа Таня Димитрова – заместник-председател на КПЕ на БАЗ
- г-жа Георги Куртев – член на КПЕ на БАЗ
- г-жа Илина Събчева – член на КПЕ на БАЗ
- г-жа Веселка Димитрова – член на КПЕ на БАЗ
- г-жа Симеон Цветанов – член на КПЕ на БАЗ
- г-жа Александър Савов – член на КПЕ на БАЗ

8. След направени обсъждания по състава на Контролната комисия на БАЗ за избор
на  членове Извънредният  конгрес  взе  следното  решение  с  гласуване  единодушно  от
присъстващите:

Избира за членове на Контролната комисия, прието единодушно от присъстващите,
както следва:

8.1. г-жа Илияна Динова за член на КК на БАЗ;
8.2. г-н Минко Данчев за член на КК на БАЗ;

След  проведеното  гласуване по  т.  8  Извънредният  конгрес  на  БАЗ  констатира,  че
Контролната комисия на БАЗ се състои от 7 членове и е в състав:

- г-жа Илия Донев – Председател   
- г-жа Боян Иванов – заместник-председател на КК на БАЗ



- г-жа Димитър Донев – член на КК на БАЗ
- г-жа Илияна Динова – член на КК на БАЗ
- г-жа Люпчо Колевски – член на КК на БАЗ
- г-жа Минко Данчев – член на КК на БАЗ
- г-жа Емил Николов – член на КК на БАЗ

По т. 12 от Дневния ред:

Извънредният конгрес обсъди въпроси и проблеми на съсловието.

С  това  и  поради  изчерпване  на  Дневния  ред  Извънредният  конгрес  бе  закрит  от
неговия Председател.

Председател на БАЗ:      Иван Бурджев

              /……………………/

Председателстващ ИК на БАЗ:     Стоян Христов

              /……………………./

Председател на  Мандатната комисия на ИК на БАЗ:     Иванка Георгиева

              /……………………./

Протоколчик на заседанието:  Илияна Динова

             /……………………./


