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ПРОТОКОЛ
от заседание на УС на НСЧБ

Заседанието се проведе на 04.07.2017 г. от 13.00 ч. в офис на НСЧБ,
бул. Ал. Дондуков № 115А ет. 3 ап. 18, София, при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1.

Обсъждане на кръгла маса.

2.

Разглеждане на график на заседания за август месец

3.

Информация за финансовото състояние на НСЧБ към 01.07.2017г.

4.

Посещение на генералния секретар на HOSPEEM през септември

5.

Информация за дейността на HOPE за 2017-2018

6.

Други.

Присъстваха:
д-р Николай Болтаджиев – Председател на УС на НСЧБ
г-н Красимир Грудев – член на УС на НСЧБ
д-р Цветан Диманов – член на УС на НСЧБ

д-р Венелина Милева – член на УС на НСЧБ
г-н Йордан Пейчев – представител на г-ж Планкалиева - член на УС на
НСЧБ
Валентина Маринова – Секретар

В резултат от направената дискусия УС на НСЧБ

РЕШИ:
1.
1.1 Да се изготвят законопроекти, които да бъдат предоставени на депутат от
Народното събрание, който да ги внесе за обсъждане. До 18.07.2017, д-р
Кацаров да изготви законопроектите и да бъдат подложени на обсъждане в
УС, след което да се предоставят на другите сдружения и асоциации, които
ще вземат участие в кръглата маса.
1.2 Кръглата маса, която бе подготвяна за 11.07.2017г. се отлага и ще се
проведе на 03.10.2017г.
2. Следващо заседание на УС на НСЧБ ще се проведе на 18.07.2017г., а
следващо ще има на 29.08.2017г
3. Д-р Болтаджиев да изготви напомнително писмо до членовете на
НСЧБ, за заплащане на членски внос към сдружението.
4.
4.1 Главният секретар на HOSPEEM ще пристигне на посещение на 2728. 09. 2017г. Първия ден ще му се организира посещение на болница
извън София. Втория ден посещение на болница в София и среща с
УС на НСЧБ.

4.2 На следващо заседание на УС да се подготвят предложения, които да
бъдат предоставени на главния секретар на HOSPEEM, които той да
представи пред ЕК.
5. HOPE официално е приела НСЧБ за член. Да се изпрати писмо, в
което официално да бъдат уведомени, че г-н Грудев е представител на
НСЧБ.
6. Обсъди се полученото в болниците писмо за индикативни стойности.
Д-р Кацаров да изготви за следващо заседание, тълкование на писмото.

Следващо заседание на УС на НСЧБ 18.07.2017г. от 13:00ч. в офиса на
сдружението.
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