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ЦЕЛИ






Да допринесе за развитието на лазерната дентална медицина в България и
създаването на условия за внедряване на нови иновативни технологии в денталната медицина.
Да анализира и работи за информиране на обществеността по въпросите, свързани с развитието и прилагането на лазерната дентална медицина в България.
Да осъществява диалог и обмяна на опит между лекарите по дентална медицина в областта на лазерната техника и терапия в страната и чужбина.
Да съдейства за повишаване на професионалната квалификация на членовете
си и да ги подпомага при осъществяване на професионалната им дейност, като
се застъпва за съблюдаване на етичните принципи при упражняването ѝ.
СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

Изготвяне на становища, предложения, искания и други писмени материали, съответстващи на целите и тяхното излагане пред съответните компетентни държавни
органи и институции на национално, частно и международно ниво. Популяризиране
на дейността на сдружението чрез запознаване на обществеността с лазерната дентална медицина и даване гласност на организираните прояви, насочени към осъществяване на целите на сдружението. Организиране и провеждане на конференции, семинари, симпозиуми, кръгли маси и други, самостоятелно и в сътрудничество с други
неправителствени организации, както и с държавни органи и институции на национално и международно ниво. Организиране на семинари и специализирани курсове за
обучение на лекарите по дентална медицина в България в областта на лазерната техника и терапия. Организиране и подпомагане разработването и осъществяването на
проекти, допринасящи за осъществяването на целите на сдружението, самостоятелно
или съвместно с други правителствени или неправителствени институции, съгласно
изискванията и разпоредбите на съответните законови и подзаконови нормативни актове. Създаване на регионални центрове и научни звена по лазерна дентална медицина, Международен обмен на опит със сродни организации и членство на сдружението в сродни международни лазерни организации.
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Сдружението осъществява дейност в частна полза на своите членове и на професионалните и обществените групи, към които са насочени целите му. Организиране
и извършване на платени обучения, специализирани курсове, семинари и други
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форми, подпомагащи целите на сдружението. Подготовка, издаване и разпространение на печатни материали, свързани с целите на сдружението. Даване на платени
експертни мнения, становища и консултации по въпроси свързани с лазерната дентална медицина. Други стопански дейности, които биха могли да бъдат определени
като свързани с основните цели на сдружението и подпомагат тяхното постигане.
Стопанската дейност се осъществява съобразно законите, регулиращи, съответния
вид стопанска дейност. Приходите от стопанската дейност могат да бъдат използвани
само и изключително за постигане на целите на сдружението. Сдружението не разпределя печалба. Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност
се осъществяват от Управителния съвет на сдружението.
ПРАВИЛА ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО
Кандидатът подава писмена молба до управителния съвет, в която декларира,
че е запознат и приема разпоредбите на настоящия Устав. Управителният съвет
внася молбата за гласуване задължително на следващото си заседание. Решението се
взима с квалифицирано мнозинство от ⅔ от присъстващите членове. Членството се
придобива от датата на решението на управителния съвет, Всяко лице с особен принос и заслуги към дейността на сдружението, допринесло за изпълнението на целите
и задачите му, може да бъде прието за почетен член на сдружението. Почетните членове имат право на съвещателен глас в Общото събрание, Почетните членове се приемат въз основа на писмено предложение от поне ⅓ от членовете на сдружението,
отправено до Управителния съвет, като Управителния съвет може и служебно да издигне и разгледа кандидатура на почетен член.
ПРАВИЛА ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО
С едностранно писмено волеизявление, отправено до управителния съвет на
сдружението. Със смъртта или поставянето под пълно запрещение. С изключване от
сдружението. С прекратяване на сдружението. При отпадане поради невнасяне на
установения членски внос и системно неучастие в дейността на сдружението.
ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
Общо събрание (върховен орган)
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УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
Управителният съвет е с мандат 5 (пет) години със следните правомощия:
-

-

-

-

-

Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
Приема правила за работата си и избира председател и изпълнителни директори измежду своите членове, а в случай на нужда и заместник председател;
Приема вътрешни актове на сдружението, като правилник за дейността на управителния съвет, правилник за извършване и отчитане
на стопанската дейност, декларации и пр.;
Взема решения за откриване и закриване на клонове;
Взема решения за участие на сдружението в други организации;
Приема основни насоки и програма за дейността на сдружението;
Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос;
Разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на този устав;
Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
Подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението;
Приема и изключва членове на сдружението;
Определя реда и организира извършването на дейността на сдружението и носи отговорност за това;
Определя адреса на сдружението;
Съхранява и води документацията на сдружението;
Приема организационно-управленска структура, ред за назначаване
и освобождаване на персонала, правила за работната заплата и
други вътрешни правила на сдружението;
Взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на
недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и
за сключване на договори за наем за срок над една година;
Взема решения по всички други въпроси, освен тези, които са от изключителната компетентност на общото събрание на сдружението.

Състав на Управителния съвет (с мандат: 09.10.2015 – 09.10.2020):
-

Георги Точев Томов, (председател) – dr.g.tomov@gmail.com
Константин Георгиев Думанов – dentacon@yahoo.com
Ани Божидарова Белчева-Криворова – abeltcheva@gmail.com
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