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Изх. №  219/14.03.2022 г

Протокол

Днес 28.02.2022 г. в зала „София“ на „Метрополитън Хотел София“ на адрес:
бул.  Цариградско  шосе  64,  се  проведе  Събрание на  членовете  на РК -  София .
Събранието беше свикано на основание на чл. 22. (3) от Устава на БАЗ с решение с
изх.  №  217/28.01.2022.  на  заседание  на  УС  на  РК  София..,  при  предварително
обявен дневен ред:

1. Кратък отчет за дейността на РК на БАЗ – София.

2. Обсъждане на Стратегията за развитие на БАЗ приета на ИК на БАЗ.

3. Обсъждане и приемане на промени в Устава на РК на БАЗ – София, след
промените настъпили в ЗСОМСААМСЗПФ и Устава на БАЗ.

4. Разни.

Съобщението за събранието беше поставено в офиса на РК, публикувано на
сайта  на  колегията  и  във  фейсбук  групата  на  РК.  Членовете  на  колегията  бяха
уведомени и с имейл, както и с Вайбър напомняне.  

Материалите, свързани с дневния ред на Събранието бяха на разположение в
адреса на управление на РК на БАЗ „Бачо Киро“ № 39, от 09.02.2022 г., (Съгласно
Чл.23. (5) от Устава на БАЗ) 

Към 16.00 часа се констатира липсата на кворум и събранието беше отложено
с един час.

Събранието започна в 17.00 часа с присъстващите членове.

Поради  липсата  на  предложения,  събранието  протече  по  предварително
обявеният дневен ред, а именно:

1. Кратък отчет за дейността на РК на БАЗ – София.
2. Обсъждане на Стратегията за развитие на БАЗ приета на ИК на БАЗ.
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3. Обсъждане и приемане на промени в Устава на РК на БАЗ – София, след
промените настъпили в ЗСОМСААМСЗПФ и Устава на БАЗ.

4. Разни.

По първа точка кратък отчет за дейността на РК на БАЗ – София представи
Георги Дулев.

По  втора  точка  от  дневния  ред  беше  обсъдена  приетата  на  Извънредния
конгрес на БАЗ Стратегия за развитието на БАЗ, основните групи създадени от УС на
БАЗ за нейното изпълнение и възможността за включване в групите на всеки, който
има желание и идеи. 

По трета точка бяха обсъдени и приети промени в Устава на РК на БАЗ –
София, произтичащи от промените настъпили в ЗСОМСААМСЗПФ и Устава на БАЗ,
който беше изменен на Извънреден конгрес на БАЗ на 04.09.2021 г.  Беше гласувано
управителният  съвет  да  разработи  и  приеме методика  за  избора  на  делегати  за
Общото събрание на колегията,  която да представи на следващото Събрание на
членовете за колегията, след което трябва да бъде обявено и и насрочено отчетно –
изборно Общо събрание поради изтичане на мандатите на органите на регионално
ниво, а също и на делегатите за конгреса на БАЗ.

В точка разни по предложение на Н.Филев и М.Москова,  бяха дискутирани
проблемите със стажовете на студентите от медицинския колеж. Бяха дискутирани и
други теми, касаещи съсловната организация. 

С това поради изчерпването на дневния ред, събранието беше закрито.

28.02.2022 г.

Председател Георги Дулев 

Заместник председател Ивайло Цинцарски

Протоколчик Ралица Георгиева-Милкова
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