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ПРОТОКОЛ 

от заседание на УС на  НСЧБ 

 

Заседанието се проведе на 06.06.2017 г. от 13.00 ч. в офис на НСЧБ, 

бул. Ал. Дондуков № 115А ет. 3 ап. 18, София, при следния 

 
 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Информация от проведена среща с председателя на HOSPEEM. 

2. Информация от среща със синдикатите. 

3. Обсъждане на предложението за кръгла маса. 

4. Предложения за точки в правилник за дейността на Управителния съвет.  

5. Други  

 

 

Присъстваха: 

 

д-р Динко Младенов – член на УС на НСЧБ  

г-н Красимир Грудев – член на УС на НСЧБ 

д-р Методи Янков – член на УС на НСЧБ 

д-р Елиза Георгиева - член на УС на НСЧБ 



д-р Михаил Зортев – представляващ д-р Христо Мазнейков член на УС на 

НСЧБ 

д-р Цветан Диманов – член на УС на НСЧБ 

г-н Йордан Пейчев - представляващ г-жа Лушка Паланкалиева – член на 

УС на НСЧБ 

Боряна Маринкова - PR 

Валентина  Маринова – Секретар 

 

В резултат от направената дискусия УС на НСЧБ 

 

РЕШИ: 

 

1.  Среща с д-р Николай Петров министър на здравеопазването, 

председателите на HOSPEEM и Европейски синдикат в сферата на 

публичните услуги. 

2. Среща със г-н Кокалов - КТ Подкрепа, Пламен Димитров – КНСБ, д-р 

Даниела Дариткова, д-р Грозев – БЛС, организирана от фондация „Фридрих 

Еберт”. 

3. Да се организира среща на председателите на болничните сдружения 

и асоциации, на която  да се обсъди формата на кръглата маса. Срещата 

да се състои на 15.06.2017 в зала „Овална” в сградата на БЧК. Тема на 

кръглата маса да е повишаването на бюджета на НЗОК. 

4. Точката, която трябва да присъства задължително в правилника за 

работа на УС – При взето колективно решение от УС, то да бъде 

спазвано от всички членове на УС. 

5.  

5.1Да се изиска от д-р Кацаров информация за нови заведени жалби 

срещу стандарти за медицинска дейност.  



5.2 Да се поканят на следващо заседание представители на КТ 

„Подкрепа” 

Следващо заседание на УС на НСЧБ 20.06.2017г. от 13:00ч. в офиса на 

сдружението. 

 

 

д-р Динко Младенов –  
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