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Постоянна комисия по здравеопазване и 
социални дейности /ПК по ЗСД/

ПРОТОКОЛ

№7
Днес, 30.04.2020 от 12:00 часа , онлайн се проведе заседание на ПК.

Присъствал

• Валентин Точков
• Валерия-Тереза Дончева
• Даниела Андреева-Тодорова
• Иван Александров
• Красин Каракоцев
• Мавроди Калейнски
• Николен Стойнов
• Светлозар Стойков
• Юлия Тонкова

Присъствали още
Заседанието се провежда онлайн съвместно със заседанието на ПК по ИВ.

Дневен ред

1. 392 / 29.04.2020: Покана от Съвета на директорите на "МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" 
АД, гр. Велико Търново, за свикване на редовно годишно Общо събрание на 
акционерите на дружеството

Становища

1. 392 / 29.04.2020: Покана от Съвета на директорите на "МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" 
АД, гр. Велико Търново, за свикване на редовно годишно Общо събрание на 
акционерите на дружеството

Становище на комисията

Заседанието на комисията и заседанието на ПК по ИВ се водят съвместно от 
Венцислав Спирдонов чрез платформа за видео конферентни разговори.
Р. Иванов - изказване в подкрепа на предложението.
М. Трифонов - въпрос: ако не се подкрепи предложението, възможно ли е да доведе 
това до негативи за МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД 
Снежана Данева - не би се отразило негативно
Р. Иванов - никой от нас не може да каже дали би навредило на МОБАЛ. Но със 
сигурност обратното би навредило.
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Комисията приема предложението:
ЗА - 7; ПРОТИВ -1; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -1

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРОТОКОЛИСТ
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Постоянна комисия по икономически 
въпроси /ПК по ИВ/

ПРОТОКОЛ

№8
Днес, 30.04.2020 от 12:00 часа онлайн се проведе заседание на ПК.

Присъствал

• Атанас Парушев
• Валерия-Тереза Дончева
• Гюнай Далоолу
• Деян Куздов
• Елена Чамуркова
• Жельо Желев
• Калина Широкова
• Нейко Генчев
• Росен Иванов
• Стефан Антонов
• Христо Стоев

Присъствали още
Заседанието се провежда онлайн съвместно със заседанието на ПК по ЗСД.

Дневен ред

1. 392 / 29.04.2020: Покана от Съвета на директорите на "МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" 
АД, гр. Велико Търново, за свикване на редовно годишно Общо събрание на 
акционерите на дружеството

Становища

1. 392 / 29.04.2020: Покана от Съвета на директорите на "МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" 
АД, гр. Велико Търново, за свикване на редовно годишно Общо събрание на 
акционерите на дружеството

Становище на комисията

Заседанието на комисията и заседанието на ПК по ЗСД се водят съвместно от 
Венцислав Спирдонов чрез платформа за видео конферентни разговори.
R Иванов - изказване в подкрепа на предложението.
М. Трифонов - въпрос: ако не се подкрепи предложението, възможно ли е да доведе 
това до негативи за МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД 
Снежана Данева - не би се отразило негативно
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P. Иванов - никой от нас не може да каже дали би навредило на МО^АЛ. Но със 
сигурност обратното би навредило.
Комисията приема предложението:
ЗА - 10; ПРОТИВ -0 ; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -0

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПРОТОКОЛИСТ: ....
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