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ПРОТОКОЛ
Днес, 23.06.2020 год., в 13.20 часа в гр. София, в сградата на МБАЛ ПОЛИМЕД,
ул. „Брегалница“ № 47, зала „Конферентна”, се проведе Общо събрание на Сдружение с
нестопанска цел „Национално сдружение на частните болници”, свикано с решение на
УС на 19.05.2020г.

В 13:20 ч. Заседанието на Общото събрание бе открито с присъствието в залата
на 12 члена и 4 члена онлайн, чрез Скайп връзка - от 22 редовни члена на Сдружението.

Д-р Динко Младенов 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 г-н Ивайло Иванов
След проведено гласуване с 12 гласа „ЗА” предложението бе прието.

Председателят на събранието прочете дневния ред

ДНЕВЕН РЕД
1. Отчет за дейността на НСЧБ
2. Финансов отчет
3. Промени в устава на НСЧБ
4. Други
Дневният ред бе приет с 12 гласа „За“

По т. 1. Прочете се Отчет за дейността на НСЧБ за 2019г.
След проведена дискусия и предложения за разширяване на дейността на НСЧБ,
чрез провеждане на активна консултативна работа с представители на политически
организации и разширяване на медийното присъствие на Сдружението с цел промоция

и защита на частната инициатива в здравеопазването, навременното отреагиране на
наболели проблеми на здравеопазването, провеждане на целенасочени PR акции и
обучителни семинари за здравни журналисти, отчетът за дейността на НСЧБ за 2019г
бе приет с 12 гласа „За”.

По т. 2. Прочете се Финансов отчет на НСЧБ за 2019г.
След проведената дискусия и направено предложение за разходване на повече средства
за ПР кампания с цел подобряване на имиджа на частните болници като важен елемент
на публичното ни здравеопазване, Финансовият отчет за 2019г. бе приет с 11 гласа „За”.

По т. 3. Прочете се предложение за промяна на Устава на НСЧБ
В чл. 28 от Устава на „Национално сдружение на частните болници” се създава алинея 2
със следното съдържание:
(2) За присъстващ член на Общото събрание се приема и лице, което участва чрез
видео-, аудио-, телефонна-, интернет,- или каквато и да е друга дистанционна връзка,
когато може да се установи неговата идентичност по категоричен начин.
Участието на член на сдружението в Общото събрание, чрез дистанционна връзка се
удостоверява с подписа на Председателя и протоколчика на Общото събрание в
Протокола, като в графата за подпис се вписва текст: „участва дистанционно”.
Досегашният текст на чл. 28, става алинея 1.

Промяната в чл. 28 от Устава бе приет с 11 гласа „За”

По т. 4. Други
По тази точка не бяха направени предложения и разисквания.

Заседанието на Общото събрание приключи в 15:30ч.

Председател :…………………………..
(Красимир Грудев)

Протоколчик: …………………………..
(Валентина Маринова)

Преброител: ………………………….
(Ивайло Иванов)

