Извлечение от Протокол №22/23 Март 2020 г. на УС на СРК на БЗС
На 23 март 2020 г. се проведе онлайн заседание на УС на СРК чрез
видеочат.
Във връзка с въведеното извънредно положение и ситуацията,
свързана с пандемията на COVID 19 УС на СРК на БЗС взе следните
решения:
I Общо събрание на СРК:
1) На основание на чл.28, ал.2 и чл.29, ал.2 на Устава на БЗС и във
връзка с чл.7 на Устава на СРК на БЗС и с ясното съзнание, че се
нарушава чл.8, ал.1 на Устава на СРК(…Редовното Общо събрание на
СРК се свиква от УС на СРК веднъж годишно до края на месец април
на съответната година…) УС на СРК на БЗС взе решение:
Редовното отчетно – изборно събрание на СРК, насрочено за 11
Април 2020 г. в Парк хотел Москва се отлага за неопределено
време. След успокояване на обстановката, свързана с пандемията
УС ще вземе решение за дата, място и дневен ред на Общото
събрание.
2) Посочените в Устава на СРК на БЗС срокове за провеждане на
делегатски събрания и предоставяне на протоколите от тях се
запазват, а именно: чл.7 на Устава на СРК на БЗС;
3) протоколите за избор на делегати на ОС могат да се изпращат по
електронна поща на ssbsofiagrad@abv.bg
II Членски внос за 2020 година:
С ясното съзнание, че нарушава чл.56,ал 1 и 2 на Устава на БЗС (…Член
56(1) Годишният членски внос за редовните членове на СРК е в
размер равен на минималния, определен от Конгреса на БЗС. (2)
Членският внос се плаща до края на месец март на всяка
календарна година…) и чл.37, ал.1 и 2 на Устава на СРК на БЗС (…Член
37(1) Годишният членски внос за редовните членове на СРК е в
размер равен на минималния, определен от Конгреса на БЗС. (2)
Членският внос се плаща до края на месец март на всяка
календарна година…) УС на СРК на БЗС взе решение:
Размера на членския внос за 2020 г. не се променя след 31 Март
2020 г. и остава 150 лв. до следващо решение на УС на СРК след
успокояване на обстановката с COVID 19.

Членовете на УС на СРК на БЗС заявяват, че са готови да
понесат отговорността си пред ОС на СРК и БЗС за

направените нарушения на Уставите и смятат, че въпреки
липсата на предвидени форсмажорни обстоятелства в
Уставите в момента е по-важна защитата на пациентите,
зъболекарите и помощния персонал в денталните
практики!

