
ПРОТОКОЛ 

от заседание на УС на  НСЧБ 

Заседанието се проведе на 07.03.2017 г. от 16.00 ч. в офис на НСЧБ, 

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

 
 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 
 

1. Представяне на предложението на Българо-Румънската търговса камара, за съвместен 

семинар с Румънска организация на частните болници, през юли 2017г. 

2.  Покана за участие в Културно-информационните дни на здравето „Мисия Здраве” 2017 

3. Организиране на Общо събрание на НСЧБ 

4. Обсъждане на смяна на представителя на АИКБ в НС на НЗОК 

5. Други 

 

Присъстваха: 

 

д-р Николай  Болтаджиев –председател на УС на НСЧБ 

 д-р Цветан Диманов – член на УС на НСЧБ 

д-р Динко Младенов – член на УС на НСЧБ по телефон 

г-н Красимир Грудев – член на УС на НСЧБ 

д-р Йордан Георгиев – член на УС на НСЧБ 

д-р Методи Янков – член на УС на НСЧБ 

д-р Михаил Зортев – член на УС на НСЧБ 

Боряна Маринкова – PR на НСЧБ 

Валентина  Маринова – Секретар 

 

В резултат от направената дискусия УС на НСЧБ 

РЕШИ: 

1.  Българо- Румънска търговска камара да изпратят мейл с по конкретна информация за 

предстоящото събитие. Кога, с кои участници и при какъв дневен ред. 

2. Всяка болница да прецени дали има интерес да вземе участие в Културно-

информационните дни на здравето „Мисия Здраве” 2017 



3.   

3.1 Да се изготвят два списъка с членове на НСЧБ. В единият да са вписани 

членове, извършвали плащания на членски внос през 2016 година, във 

вторият да се впишат членове със неясен статут. 

3.2 Управителният съвет предлага: 

За председател на събранието – Красимир Грудев 

За протоколчик – Боряна Маринкова 

За преброител – Валентина Маринова 

3.3 В началото на общото събрание да се реши принципа на участие в 

събранието, на членове не извършвали плащане на членски внос повече от 

една година. 

4. Ще се проведе среща с председателя на АИКБ г-н Велев и представителя на 

АИКБ в НС на НЗОК. НСЧБ ще направи предложение за нов представител на 

АИКБ в НС на НЗОК 

5. Да се направи по-подробна разбивка на изразходваните средства във 

финансовият отчет за 2016 г. 

 

Следващо заседание на УС на НСЧБ 17.03.2017 от 13:00ч на адрес Хотел Форум 

 

Д-р Николай Болтаджиев - 

 

Д-р Цветан Диманов - 

 

Д-р Динко Младенов –  

 

Д-р Йордан Георгиев –  

 

Г-н Красимир Грудев – 

 

д-р Методи Янков – 

 

д-р Михаил Зортев -  


