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ПРОТОКОЛ

№ 1/28.11.2022 г.

ОТ ЗАСЕДАНИЕ 
НА УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА БАЗ 

Днес,  28.11.2022 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. 

Според данни от регистрацията на Управителния съвет в 18.00 часа присъстваха 9
от общо 9 членове на Управителния съвет на БАЗ, посочени в списък на присъстващите
приложен към този протокол.

Според  доклада  на  Мандатната  комисия  и  съгласно  ЗСОМСААМСЗПФ
заседанието на Управителния съвет е редовно и законно и може да взима решения. 

За председателстващ на заседанието на Управителния съвет бе избран: г-н  Стоян
Котев.

За протоколчик на заседанието на Управителния съвет бе избрана: г-жа  Илияна
Динова.

Заседанието протече при следния предварително обявен Дневен ред:
1. Разгледждане и приемане на Правилника за организацията и дейността на УС

(ПОДУС) на БАЗ.
2. Разглеждане договора за счетоводно обслужване и приемане на решения във

връзка с оптимизирането му във финансовата му част.
3. Във  връзка  с  освобождаването  на  техническия  секретар  от  08.12.2022  г.,

приемане на решение за разпределяне на дейностите му между членовете на
УС на БАЗ.

4. Във връзка с изтичащия в края на годината договор за наем на офис-седалище
на  Асоциацията,  вземане  на  решение  относно  нуждите на  организацията  от
неговата необходимост.

5. Във  връзка  с  приемането  на  документацията  на  организацията  от  досега
действащият УС, избиране на приемно-предавателна комисия, която да приеме
пълния алхив на Асоциацията,  както и да направи проверка на действащите
договори и финансовото състояние на организацията.

6. Разни.

След проведени подробни обсъждания на въпросите от дневния ред бяха взети
следните решения: 
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Решения по т. 1 от Дневния ред
След  обсъждане  на  постъпилите  предложения  Правилника  за  организацията  и

дейността на УС беше приет. 

„За“ - 8  “Против“ “Въздържал се“ - 1

Решения по т. 2 от Дневния ред
След като разгледа и обсъди финансовото предложение за абонаментно счетоводно

обслужване на БАЗ от г-жа Сербезова за намаляване на таксата от 300 лв.  на 100 лв.
изпратено до УС .

Управителният съвет взе следното решение:
Договорът за финансово обслужване на Асоциацията да бъде преподписан с така

предложените по-ниски финансови параметри.

„За“ - 9  “Против“ “Въздържал се“ - 0

Решения по т. 3 от Дневния ред
Управителният съвет взе следното решение:
След  освобождаването  на  техническият  секретар,  дейностите  му  да  бъдат

разпределени между членовете на УС на БАЗ.

„За“ - 9  “Против“ “Въздържал се“

Решения по т. 4 от Дневния ред
Управителният съвет взе следното решение:
Договорът за наем на офис-централата да не бъде подновяван, като окончателното

решение се отлага до края на седмицата. Възлага на председателя и главният секрертар да
направят проучване за възможностите за наемане на офис при по-изгодни условия.

„За“ - 9  “Против“ “Въздържал се“

Решения по т. 5 от Дневния ред
Управителният съвет взе следното решение:
Относно приемането на документацията на организацията бе излъчена комисия,

състояща се от следните членове:
1. Стоян Котев
2. Георги Дулев
3. Минко Данчев
4. Илияна Динова

„За“ - 9  “Против“ “Въздържал се“

Решения по т. 6 от Дневния ред

След изчерпане на дневният ред заседанието бе закрито от неговия Председател г-
н Стоян Котев.
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Председател на УС на БАЗ:   подпис
Стоян Котев

Главен секретар: подпис
Георги Дулев

Протоколчик на заседанието: подпис
           Илияна Динова

Списък на присъстващите на онлайн заседание на УС на БАЗ – 28.11.2022 г.

1. Стоян Котев

2. Стоян Христов

3. Георги Дулев

4. Минко Данчев

5. Иванка Георгиева

6. Гергана Цветилова

7. Илияна Динова 

8. Мария Чотова

9. Игнат Радулов

Председател на УС на БАЗ:   подпис
Стоян Котев
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