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ПРОТОКОЛ 

от заседание на УС на  НСЧБ 

 

Заседанието се проведе на 11.04.2017 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 делегати за общото събрание на БЛС. 

2. Информация от проведена среща - НСЧБ и БЛС за предложените от НСЧБ 

промени в НРД 2017 

3. Информация от общото заседание на УС на АИКБ и НСЧБ, във връзка със 

смяна на представителя на АИКБ в НС на НЗОК 

4. Информация от тристранния съвет към МЗ. 

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  

г-н Красимир Грудев – член на УС на НСЧБ 

д-р Михаил Зортев – член на УС на НСЧБ 

д-р Венелина Милева – член на УС на НСЧБ 

г-н Йордан Пейчев – представляващ  с пълномощно г-жа Л. Паланкалиева 

член на УС на НСЧБ 

 

Боряна Маринкова – PR на НСЧБ 

Валентина  Маринова – Секретар 

 

В резултат от направената дискусия УС на НСЧБ 

 

РЕШИ: 

 

 

1.  Д-р Болтаджиев ще предостави на членовете на УС на НСЧБ 

допълнително информация за необходимите постъпки за изпращане на 

делегати на градско съвещание на БЛС и за конгрес на БЛС. 

2. След внесени предложения за промени в НРД 2017 очакваме обратна 

информация за предприети действия от БЛС и НЗОК 

3. След проведено съвместно заседание на УС на АИКБ и НСЧБ не бе взето 

решение за смяна на представител на АИКБ н НС на НЗОК. Не е постъпила 

информация за взето решение за избран представител от предложените от 

НСЧБ. Г-н Грудев ще изготви официално писмо до АИКБ с изискване на 

становище по смяната на г-н Боян Бойчев. След получаването на отговор от 

АИКБ, НСЧБ ще вземе решение за понататашното си членство в АИКБ. 

4. Поради отсъствие на д-р Янков точката остава да бъде разгледана на 

следващо заседание.  



5. Други 

5.1 Да се изготви становище на НСЧБ относно заплащането  на 

лекарствени средства за лечение онкоболни пациенти. Да се внесе в МЗ, 

НЗОК, БЛС. 

5.2 Да се изготви становище за признаване на образователни 

сертификати за специализации издадени от образователни институции в 

Европейски съюз. 

5.3 Да се изготвят бланкови жалби за възстановяване на средства 

разходвани по въвеждането на пръстовият идентификатор. 

5.4 Г-н Грудев представи проект на ЕК, по който НСЧБ 

кандидатства. Изпълнените до момента стъпки от начален етап на  

проекта. 

 5.5 Г-н Грудев информира за предстоящо посещение на генералния 

секретар на HOSPEEM, г-н Тийде Алкена  през май месец. Г-н Грудев 

предложи да му бъдат показани частни болници в България, като може 

да са болници и извън София. Г-н Грудев ще изготви финансов разчет за 

предполагаемите средства, които ще са необходими за посещението на 

г-н Алкена. Ще се организира работен обяд с УС на НСЧБ. На следващо 

заседание да бъдат предложени болници, в които да бъде организирано 

посещение. 

Взето бе единодушно решение, НСЧБ да поеме хотелското настаняване 

на г-н Тийде Алкена и съпругата му, за две нощувки и две вечери. 

 5.6 Да се съберат оферти за фирми изпълнители на интернет 

платформата . Да се предложи на всички частни болници да се включат 

във финансирането на проекта.  Да се проучат възможности за 

финансиране на проекта, чрез европейска  програма „Хоризонти 2020”. 



 5.7 Д-р Кацаров да изготви правилник за дейността на УС на НСЧБ. 

Съществуването на такъв правилник е заложено в устава на 

сдружението – Решението е прието единодушно 

 

Следващо заседание на УС на НСЧБ 25.04.2017г. от 13:00ч. в офиса на 

сдружението. 

 

 

Д-р Николай Болтаджиев - 

 

Д-р Цветан Диманов - 

 

Д-р Динко Младенов –  

 

Д-р Елиза Георгиева –  

 

Г-н Красимир Грудев – 

 

д-р Методи Янков – 

 

д-р Михаил Зортев –  

 

д-р Венелина Милева –  

 

г-н Йордан Пейчев -  

 


