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ПРОТОКОЛ 

от заседание на УС на  НСЧБ 

 

Заседанието се проведе на 23.05.2017 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 д-р Комитов 

2. Информация от заседание на Здравна комисия на Народното събрание. 

3. Информация от заседанието на НС на АИКБ  

4. Разглеждане на оферти за закупуване на цветен принтер.  

5. Приемане на Първа частна болница – Враца за член на НСЧБ 

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

7. Други  

 

 

Присъстваха: 

 

д-р Николай  Болтаджиев –председател на УС на НСЧБ 

 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 Венелина Милева – 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 

Боряна Маринкова - PR 

Валентина  Маринова – Секретар 

 

В резултат от направената дискусия УС на НСЧБ 

 

РЕШИ: 

 

1.   

1.1 Да се подготвят жалби по новите стандарти за медицинска дейност. 

1.2 Да се изискат от членовете на НСЧБ данни за бюджетите им по новите 

договори с РЗОК. 

1.3 Да се инициира среща на болничните асоциациии с НС на НЗОК, на 

която да се обсъдят въпроси свързани с намаляването на бюджетите на 

болниците. 

1.4  Да се предложи организирането на кръгла маса, като съорганизатори 

да са всички болнични асоциации и сдружения. 

2.  

2.1  Да се организира среща с д-р Даниела Дариткова.  

2.2 Да се внесе предложение в Народното събрание за проектозакон за 

изменение и допълнение на ЗЗО за начина на договаряне с НЗОК. 

УС взе решение за напускане на АИКБ. 4 гласа – За, 3 гласа – въздържали 

се. 



3. Да се закупи цветно многофункционално устройство НР СМ3530fs 

4.  Приемане на нов член на НСЧБ – Първа частна болница- Враца 

5. Остава за разглеждане на следващо заседание. 

6. На събитието организирано от Българо-Румънската търговска палата 

представител на НСЧБ ще бъде д-р Елиза Георгиева 

 

Следващо заседание на УС на НСЧБ 06.06.2017г. от 13:00ч. в офиса на 

сдружението. 

 

д-р Николай Болтаджиев - 

 

д-р Динко Младенов –  

 

г-н Красимир Грудев – 

 

д-р Методи Янков – 

 

д-р Венелина Милева –  

 

д-р Елиза Георгиева –  

 

д-р Михаил Зортев 


