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ПРОТОКОЛ 

 

Днес 25.06.2019 год. в 14.20 часа в гр. София, хотел Форум централ се проведе 

Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел „Национално сдружение на частните 

болници”. Свикано с решение на УС на 21.05.2019г. 

 

    

В 14:20 ч. Заседанието на Общото събрание бе открито с присъствието на 15 от 

20 редовни члена на Сдружението. 

 

Д-р Методи Янков член на  УС на НСЧБ предложи : 

за председател на събранието да бъде избран г-н Красимир Грудев 

за протоколчик да бъде избрана г-жа Валентина Маринова 

за преброител да бъде избранa д-р Цветан Диманов 

 

 След проведено гласуване с 15 гласа  „ЗА”  предложението бе прието. 

  

Председателят на събранието прочете дневния ред  

 

ДНЕВЕН РЕД 

1. Вземане на решение за намаляване на членския внос на сдружението и 

съответните промени в устава. 

2. Попълване на управителния съвет на НСЧБ 

3. Приемане на програма за развитие на НСЧБ 

4. Други 

Дневният ред бе приет с 15 гласа „За“ 

 



По т. 1.  Вземане на решение за намаляване на членския внос на сдружението и 

съответните промени в устава. 

Управителният съвет предложи членския внос да бъде намален от 250,00 на 100,00лв на 

месец. На основание на чл. 24, т. 8 от Устава на НСЧБ 

Предложението на УС бе прието с 15 гласа „За“ 

Членският внос става 100,00лв от 1.07.2019г. 

   

 

По т. 2.  Попълване на управителния съвет на НСЧБ 

На основание на чл.24 т. 4 от Устава на НСЧБ 

Управителният съвет предложи за член на УС д-р Венелина Милева 

Общото събрание избра Д-р Венелина Милева за член на УС с 15 гласа „За“ 

 

 

По т. 3. Приемане на програма за развитие на НСЧБ 

На основание на чл.24 т. 6 от Устава 

Програмата за развитие на НСЧБ бе приета  с 12 гласа  „За“, 3 гласа „Въздържали се“ 

 

 

По т. 4. Други 

По тази точка не бяха направени разисквания. 

 Заседанието на Общото събрание приключи в 15:30ч. 

 

Председател :………………………….. 

             (Красимир Грудев) 

 

Протоколчик: ………………………….. 

                                  (Валентина Маринова)  

 

Преброител: …………………………. 

   (д-р Цветан Диманов) 

 


