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ПРОТОКОЛ
№ 003/04.01.2023 г.

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БАЗ 

Днес, 04.01.2023 г., чрез онлайн връзка във Вайбър групата на УС, се проведе
онлайн  заседание  на  УС  на  БАЗ,   БУЛСТАТ  177368553,  седалище  и  адрес  на
управление:  гр.  София,  ул.  „Бачо  Киро“  №  39.  Заседанието  е  свикано  от
Председателя на УС на БАЗ по реда, предвиден в чл. 14. (1) от Устава и чл. 4 от
Правилника  за  работа  на  Управителния  съвет  на  Българската  асоциация  на
зъботехниците.

Според данни от регистрацията на Управителния съвет в 16:00 ч. присъстваха
7 от  общо 9 членове на Управителния съвет на БАЗ, както и 2 гости, посочени в
списък на присъстващите, приложен към настоящия протокол.

Според  доклада  на  Мандатната  комисия  и  съгласно  с  ЗСОМСААМСЗПФ,
Устава  на  БАЗ и  Правилника  за  работата  на  УС  на  БАЗ,  заседанието  на
Управителния съвет е редовно и законно и може да взема решения.

 
За председателстващ на заседанието на УС бе избран г-н Стоян Котев.
За протоколчик на заседанието бе избран г-н Георги Дулев.

Беше подложен на гласуване следния предварително обявен дневен ред:

1. Одобряване на график за работа на УС на БАЗ за месец януари.

2. Приемане на финансовата наличност на БАЗ към 01.01.2023 г.

3. Приемане на бюджет на УС до 31.03.2023 г.

4. Вземане на решение за избор и назначаване на организационен секретар
на БАЗ.

5. Изготвяне  на  становище  към  Комисията  по  здравеопазване  по
законопроекти, включени в програмата за месец януари 2023 г.

6. Изготвяне на писмо до доц. М. Милев от НСК на БАЗ.

7. Вземане  на  решение  за  подобряване  на  информационната  среда  с
регионалните колегии на БАЗ.

8. Разни.

Постъпи предложение от Стоян Котев т. 3 да отпадне.

„За“ - 7  “Против“ “Въздържал се“
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След проведени подробни обсъждания на въпросите от дневния ред УС
взе следните решения:

Решение по т. 1 от дневния ред: 
Главни задачи за началото на месеца да бъдат:
*Провеждане на среща с „Информационно обслужване“ АД относно 

имплементирането на регистъра на БАЗ в Националната здравноинформационна 
система (НЗИС)

 *Провеждане  на  среща  с  Националния  център  по  обществено  здраве  и
анализи (НЦОЗА) относно годишните статистически отчети.

*След  предварително  проведени  разговори  с  регионалните  председатетели
бяха уточнени следните дати за провеждане на открити зеседания на УС в градовете
Русе, Варна и Стара Загора, както следва:
       На  14.01.2023 г. от 12:30 ч. в Русе да бъде проведено заседание на УС ,като
потвърдили  участие  са  регионалните  председатели  на  Русе,  Шумен,  Търговище,
Разград, Силистра, Велико Търново, Ловеч, Плевен  и Габрово;

На 21.01.2023 г. от 13:00 ч. да бъде проведено заседание на УС във Варна.
Поканени са регионалните председатели на БАЗ от Бургас и Добрич;
         На 27.01.2023 г. от 12:00 ч. да бъде проведено заседание на УС в Стара Загора.
Поканени  са  регионалните  председатели  на  БАЗ  от  Сливен,  Ямбол,  Кърджали,
Хасково, Благоевград, Монтана, Враца, Видин, Перник, София област;

Местата за провеждане ще  бъдат обявени допълнително.

„За“ - 7  “Против“ “Въздържал се“

          По т. 2 от дневния ред: 
             Стоян Котев запозна УС с финансовата наличност на БАЗ към 01.01.2023 г.,
която да бъде основа за изготвяне на проектобюджет за периода до 31.03.2023 г.
             
         Решение по т. 4 от дневния ред:  
        Във връзка с неотложни организационни дейности, които трябва да предприеме
УС на БАЗ, е направено предложение да бъде назначен организационен секретар на
БАЗ и е представено CV на г-жа Юлия Станкулова. 

УС счете, че кандидатурата е подходяща и взе решение тя да бъде назначена.

„За“ - 7  “Против“ “Въздържал се“
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 Решение по т. 5 от дневния ред:  
         УС  взе  решение  да  възложи  на  Стоян  Котев  и  Георги  Дулев  да  изготвят
поисканите становища и да ги представят на УС за гласуване и на НС за сведение.

„За“ - 7  “Против“ “Въздържал се“

Решение по т. 6 от дневния ред: Да бъде изготвено писмо до доц. М. Милев от
НСК на БАЗ. 

„За“ - 7  “Против“ “Въздържал се“

Решения  по  т.  7 от  дневния  ред: Георги  Дулев  предложи  на  УС  на  БАЗ
официалната  кореспонденция  с  регионалните  колегии  на  БАЗ,  членовете  на  УС  и
председателите  на  КК,  КПЕ  и  НСК,  да  бъде  провеждана  само  и  единствено  през
официалните  имейли.  След  одобряване  от  страна  на  УС,  документи  да  бъдат
публикувани и на сайта на БАЗ.  

Вайбър групите да бъдат използвани само за известяване .Да не бъдат качвани
документи в социалните мрежи и вайбър-групите, а същите, след одобряване от страна
на УС, да бъдат публикувани на сайта на БАЗ. 

„За“ - 7  “Против“ “Въздържал се“

По предложение на Георги Дулев беше обсъдено на изнесените управителни
съвети да бъде включена точка – запознаване на колегите с видовете информация,
какво е класифицирана информация и нейното разпространение  при условията на
ЗЗЛД.

„За“ - 7  “Против“ “Въздържал се“

В точка 8 - разни, бяха обсъдени текущи въпроси.

Председател: подпис
Стоян Котев

Протоколчик : подпис
Георги Дулев
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Списък 
на присъстващите на онлайн заседание на УС на БАЗ на 04.01.2023 г. 

1. Стоян Котев

2. Георги Дулев

3. Иванка Георгиева

4. Игнат Радулов

5.  Илияна Динова

6.  Стоян Христов

7.  Минко Данчев

8. 

9.

Гости:

1.  Илия Донев

2. Илиана Йончева

Председател: подпис
Стоян Котев

Протоколчик : подпис
Георги Дулев
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