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изх. № 006/10.12.2022 г.

 ПРОТОКОЛ

ОТ ВТОРИЯ РЕДОВЕН КОНГРЕС НА БАЗ 

Днес,  26.11.2022  г.,  в  гр.  София,  хотел  Метрополитън се проведе  Вторият редовен

конгрес на БАЗ, БУЛСТАТ 177397416, седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Бачо

Киро“ № 39.

Вторият редовен конгрес е свикан от Управителният съвет на БАЗ по реда предвиден в

чл. 8, ал. 3 от Устава на Българската асоциация на зъботехниците.

Според данните от регистрационните списъци на делегатите в 10 часа присъстват 126

от общо 149  делегати на БАЗ,  посочени в  списък на присъстващите,  приложен към този

протокол. Съгласно чл. 12,  ал. 3 от ЗСОМСААМСЗПФ е налице необходимият кворум и

Конгресът може да взема решения.  

Вторият редовен конгрес започна заседанието си  при следния предварително обявен

Дневен  ред  по  реда  предвиден  в   чл.  8,  ал.  3  от  Устава  на  Българската  асоциация  на

зъботехниците:

1. Регистрация.

2. Проверка на кворума.

3. Приветствие  на Председателя на УС на БАЗ.

4. Избор на Председателстващ и Заместник председателстващ на Конгреса, както и  

избор на Комисия по преброяването на гласовете.

5. Отчет за дейността на УС на БАЗ.

6. Доклад на Контролната комисия на БАЗ.

7. Отчет за дейността на Комисията по професионална етика на БАЗ.

8. Отчет за дейността на Националния съвет по качеството на БАЗ.

9. Отчет за дейността на представителя на БАЗ във ВМС.

10. Гласуване на предложения за изменения и допълнения на Устава на БАЗ.

11. Представяне на кандидатурите за Председатели на УС, КК, КПЕ и НСК.

12. Почивка.
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13. Избор на Председател на УС на БАЗ.

14. Избор на Заместник председатели на УС на БАЗ.

15. Избор на Главен секретар на УС на БАЗ.

16. Избор на членове на УС на БАЗ.

17. Избор на Председател на КК на БАЗ.

18. Избор на членове на КК на БАЗ.

19. Избор на Председател на КПЕ на БАЗ.

20. Избор на Заместник председател и членове на КПЕ на БАЗ.

21. Избор на Председател на НСК на БАЗ.

22. Избор на Заместник-председател и членове на НСК.

23. Избор на представител на БАЗ във ВМС.

24. Разни.

По т. 1 от Дневния ред

Бе извършена регистрацията на присъстващите делегати.

По т. 2 от Дневния ред

Председателят на мандатната комисия г-жа Иванка Георгиева представи на делегатите

Доклада на мандатната комисия,според коѝто присъстват 124 делегата,от които 61 избрани и

63 по право.  Констатацията е,че  според чл.  10 от Устава на БАЗ е налице необходимият

кворум за заседание на Втория редовен конгрес на БАЗ, което е легитимно и може да взема

решения.

По т 3 от Дневния ред

 Председателят  на  УС  на  БАЗ  г-н  Иван  Бурджев  откри  Конгреса и  приветства

делегатите. 

По т. 4 от Дневния ред

Избор на Председателстващ и Заместник председателстващ на Конгреса, както и избор

на Комисия по преброяването на гласовете.

1. За Председателстващ заседанието на Втория редовен конгрес на БАЗ единодушно бе

избран г-н Стоян Христов.

2. За Заместник председателстващ заседанието на Втория редовен конгрес на БАЗ с 

болшинство гласове бе избран г-н Владимир Кехайов.

3. Председателстващият обяви, че протокълът ще се води от техническия серкетар.

4.  Заседанието прие предложението на г-н  Светлан Велев съставът на Комисия по

преброяване на гласовете да бъде от Председател и трима квестори.

5. Заседанието единодушно прие следният състав на Комисия по преброяването:



Председател  - г-жа Илияна Динова

Квестори:

г-н Мартин Георгиев

г-н Тодор Кискинов

г-н Георги Руньов

След разискване на постъпилите предложения по Дневния ред бе прието към т. 5 да се

добави финансов отчет по трите сметки на БАЗ.

По т. 5 – нова от Дневния ред

Отчет за дейността на УС на БАЗ и финансов отчет на БАЗ по трите сметки.

Г-н  Иван  Бурджев,  Председател на  УС на  БАЗ,  представи  на  делегатите  Отчет  за

дейността на УС на БАЗ. 

Г-жа  Гергана  Цветилова,  финансов  отговорник  на  БАЗ  представи  на  делегатите

финансов отчет от 2019 до 2021 г. и справка за движението по трите сметки на БАЗ за 2022 г.

към момента на заседанието на Конгреса.

По т. 6 от Дневния ред

Илия Донев представи отчет на Контролната комисия 2019-2022 г.

Заседанието  на  Втория  редовен  конгрес  на  БАЗ  прие  единодушно  Доклада  на

Контролната комисия на БАЗ за периода 31.05.2019 – 26.11.2022 г.

По т. 7. от Дневния ред

Илиана Йончева представи отчета за периода 2019 -2022 г. 

Заседанието на Втория редовен конгрес на БАЗ единодушно прие Отчета за дейността

на Комисията по професионална етика на БАЗ.

По т. 8 от Дневния ред

Отчет за дейността на Националния съвет по качеството на БАЗ не бе представен на

делегатите. На заседанието на Втория редовен конгрес на БАЗ не присъстваха представители

на НСК.

В 13.37 часа бе направена проверка на кворума - присъстват 110 делегати. 



По т. 9 от Дневния ред

Георги Дулев направи отчет за дейността си.

Конгресът прие отчета за дейността на представителя на БАЗ във ВМС.

По т. 10  от Дневния ред

Бяха  гласувани  предложения  за  изменения  и  допълнения  на  Устава  на  БАЗ,както

следва:

1.Заседанието прие предложения от РК на БАЗ – Пловдив за промяна на чл.5, т.18.

„Извършва стопанска дейност, която е свързана с предмета на основната дейност, съгласно

Правилник, приет от Националния съвет на БАЗ. Членският внос не може да се използва за

стопанска дейност на БАЗ.“

2.Заседанието гласува следния текст на чл  6.  (2) (изм. с Решение от 04.09.2021г.) „В

органите на БАЗ по ал.1, т.3, 4, 5 могат да бъдат избирани членове на БАЗ с не по-малко от

пет години непрекъснат стаж като зъботехници. За да бъде избран член на някой от органите

по ал. 1  желателно е да предостави  CV най-късно  30 дни преди провеждане на Конгрес на

БАЗ и публикувано  на сайта на БАЗ.“

След прегласуване беше прието

3.  Постъпило предложение от г-н Георги Дулев и г-н Стоян Котев в  чл.7(2)  след
думите “по право“,  да се добави следния текст: „без право на глас,  ако не са избрани за
делегати на конгреса.“

Предложението не бе прието.
4. Постъпило предложение от г-н Илия Донев в чл.6 (2) текстът „с не по-малко от пет 

години“ да бъде заменен „с не по-малко от три години“.

Предложението не бе прието.

5. Постъпило предложение от РК – Пловдив за промяна в чл. 9(3)  текстът „30 дни“ да 

се замени с „45 дни“.

Предложението не бе прието.

Обедна почивка

В  15.31  ч.,  след  почивката,  бе  направена  проверка  на  кворума  -  присъстват  99

делегати.

6. Постъпило предложение от  от РК на БАЗ – Пловдив в чл.9(5) текстът „20 дни“ да се

промени на „40 календарни дни“, текстът „10 дни“ да се промени на „15 дни“.

Предложението не бе прието.

7. Заседанието приема предложението от г-н Георги Дулев в чл.9(5)  в текста „В същия

срок  могат  да  се  правят  предложения  за  промяна  на  дневния  ред  по  искане  на  1/10  от



делегатите на Конгреса, 1/20 от членовете на БАЗ или по искане на органите по чл.6, ал.1, т. 4

и 5 от Устава.“ да се добави текста „и по искане на УС на РК на БАЗ“.

8. Заседанието приема следната промяна на чл.  10(4)  текстът „присъстващите“ да се

замени с текста „делегатите“.

9. Заседанието единодушно приема чл.11.(2) да отпадне

10. Постъпило предложение от РК на БАЗ - Пловдив в чл.12.(1) да се добави текстът „както и

правилник за дейността на Управителния съвет“.

Предложението не бе прието

Водещият поиска проверка на кворума – присъстват 117 делегати.

11.Предложение от  РК на  БАЗ -  Пловдив към чл.12 да  се  добави  нова алинея  (5)

“Документи подлежащи на гласуване от националния съвет да се представят в срок до 10 дни

преди провеждане на обсъждането и гласуването им.“

Предложението не бе прието.

12.Предложение от РК на БАЗ - Пловдив към чл.12.(6) да се добави текстът „При отказ

да  се  свика  съветът  заинтересованите  лица  могат  да  подадат  жалба  срещу  отказа  до

съответния административен съд.“

Предложението не бе прието.

13. Предложение от РК на БАЗ – Пловдив за следната промяна в чл. 13(1) 

1. Председател

2. Един заместник-председател

3. Главен секретар

                        4. Шест или повече членове

Предложението не беше прието

Заседанието гласува и прие с мнозинство предложението на г-н Йордан Бояджиев за промяна

в чл. 13(1), както следва:

Управителният съвет на БАЗ се състои най-малко от 9 членове, както следва:

                        1.Председател

                        2. Двама заместник-председатели

                        3. Главен секретар

                        4. Пет или повече членове.

14. Заседанието прие след прегласуване предложението на г–н Весислав Цветанов за

следния  текст  на  чл.13(4),  т.6.  Определя  видовете  комисии  и  техния  състав,  които  да

подпомагат дейността му.



15. Заседанието прие предложението от РК на БАЗ – Пловдив за следната промяна в

чл.14 (2) Заместник-председателите подпомагат Председателя в дейността му и го заместват

при необходимост.

16.  Предложение  на  РК  на  БАЗ  –  Пловдив  за  промяна   в  чл.25(1)  т.  1  -  текстът

„Приема, изменя и допълва Устава на РК на БАЗ.“ да се замени с текста „Избира делегати за

Общото събрание на РК на БАЗ“.

Предложението не беше прието

17.  Заседанието  прие  предложението  на  РК  на  БАЗ  –  Пловдив  в  чл.25(5)  отпада

текстът „се изпраща на членовете на БАЗ“.

18.Заседанието единодушно прие предложението на РК на БАЗ – Пловдив в чл.30.(2)

да отпадне текстът „ се изпраща на членовете на БАЗ на електронната им поща и“.

19. Заседанието единодушно прие предложението на РК на БАЗ – Пловдив в чл.34.(2),

т. 3 текстът „ до 31 януари“ се заменя с текста „30 април“.

20.  Постъпило предложение на РК на БАЗ – Пловдив в чл.36. (3) текстът „и с общи

листи. „ да отпадне.Предложението не беше прието.

21. Заседанието прие предложението на РК на БАЗ – Пловдив в чл.39 (4)да отпадне

целия текст.

22. Заседанието единодушно прие предложението на РК на БАЗ – Пловдив в чл. 42

текстът „УС на БАЗ“ да се замени с текста „НС на БАЗ“.

23. Постъпило предложение на РК на БАЗ – Пловдив в чл. 45 да отпаднат ал. 3 и ал. 4. 
Нова ал. 3.“ Преди вземане на решение за изключване на член на БАЗ случаят следва да бъде 
разгледан от Етичната комисия. Решението на Етичната комисия е окончателно и подлежи на 
обжалване през Административен съд“.

Предложението не беше прието.

24. Прие се предложението на РК на БАЗ – Пловдив в чл. 56 (2) да отпадне текстът „

издаването и разпространението на печатни издания и“. Да отпаднат  ал. 3, ал.4, ал.5

25. Постъпило предложение от г-н Иван Бурджев за следната промяна  в текста на

чл.50. (2) Постъпленията от членски внос се разпределят както следва:

1. 50% за регионалните ръководства; 

2. 45% за централното ръководство;

3. 5% за фонд за финансово подпомагане на членовете на БАЗ.

Промяната да влезе в сила, считано от месец януари 2023 г

След последвалата дискусия и постъпилите предложения от г–н Весислав Цветанов,Светлан

Велев и Пламен Атанасов за промяна на процентното разпределение на членския внос,се

гласува и прие предложението на г–н Камен Курдов текста да остане същия

        1.75% за регионалните ръководства



        2.25% за централното ръководство

        3.5% за фонд подпомагане

По т.11 от Дневния ред

Г-н Петър Курдов предложи кандидатурата на  г-жа Мелекпер Адем за председател на

БАЗ

Любчо  Колевки  и  г-н  Бурджев  направиха  предложение  за  г-н  Стоян  Котев  за

председател на БАЗ

По т.13 от Дневния ред

Г-жа Мелекпер Адем и г-н Стоян Котев направиха своите изказвания и отговориха на

въпроси. След дискусията последва гласуване при кворум 116 делегата и за председател на

БАЗ бе избран г-н Стоян Котев.

По т.14 от Дневния ред

За заместник-председател бе предложен г-н Георги Дулев – отвод.

Предложена бе  г-жа Мелекпер Адем - отвод.

След различни предложения и гласуване за заместник-председатели бяха избрани г-жа

Гергана Цветилова и г-н Стоян Христов.

По т.15 от Дневния ред

Предложение за главен секретар бе направено за г-н Георги Дулев. 

Подложено бе на гласуване и прието с мнозинство.

По т.16 от Дневня ред

Предложение за Илиана Динова

Димитър Донев предлага СветланВелев и Весислав Цветанов.

Предложение Иванка Георгиева

Стоян Котев предлага Веселка Димитрова

Стоян Христов предлага Минко Данчев.

Стоян Христов предложи Весислав Цветанов – дава си отвод

Постъпиха предложения за г-н Светлан Велев и г-н Весислав Цветанов.Те си 

направиха отвод.

След резлични предложения и гласуване бяха избрани следните членове на УС:

Иванка Георгиева



Игнат Радулов

Минко Данчев

Илияна Динова

Мария Чотова

По т.17 от Дневния ред

 За предсесдател на КК Единодушно се гласува и прие г-н Илия Донев

По т.18 от Дневния ред

След постъпили предложения и гласуване Редовния конгрес избра за заместник–

председател на КК-Любчо Колевски

Членове:

Димитър Донев

Мартин Георгиев

Росица Петкова

Станимир Генев

Даниел Петров

По т.19 от Дневния ред

За председател на КПЕ бе гласувана и избрана с мнозинство г-жа Илиана Йончева

По т.20 от Дневния ред

След подложено гласуване единодушно се избра състава;

Александър Савов-зам.председател

Членове:

Веселка Димитрова

Петя Георгиева

Цветелина Иванова

Петър Янев

Георги Георгиев

По т.21 и т.22 от Дневния ред

Избор на Председател на НСК на БАЗ,избор на заместник-председател и членове на НСК. 

Поради невъзможност за избор на нов състав се взе решение той да остане същият до 

провеждането на извънреден конгре



По т.23 от Дневния ред

За представител на БАЗ във ВМС единодушно  гласуван и приет бе г-н Георги Дулев

Пот.24 от Дневния ред

Поради изчерпване на дневния ред председателстващият закри Конгреса и пожела 

ползотворна работа на новото ръководство.

Председател на БАЗ:   подпис   

              /г-н Стоян Котев/

Главен секретар на БАЗ:  подпис     

              /г-н Георги Дулев/

Протоколчик: подпис 
                                                                        /г-жа Леонора Сойчева/


