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ПРОТОКОЛ
от заседание на УС на НСЧБ
Заседанието се проведе на 25.04.2017 г. от 13.00 ч. в офис на НСЧБ,
бул. Ал. Дондуков № 115А ет. 3 ап. 18, София, при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1.

Информация от тристранния съвет към МЗ.

2.

Информация за посещението на генералния секретар на HOSPEEM

3.

Приемане на отворено писмо до АИКБ

4.

Информационен портал

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 Методи Янков – 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
Валентина Маринова – Секретар

В резултат от направената дискусия УС на НСЧБ

РЕШИ:
1.

Зам. Министър Кундурджиев е избран за председател на тристранният

съвет. Обсъждано е обединяването на Шуменската болница с болницата в
Нови пазар.
2. Поради частни ангажименти на главният секретар на HOSPEEM отпада
програмата за запознаването му с български частни болници и поемането на
хотелско настаняване. Програмата ще бъде осъществена през месец септември
2017 година. Среща на членове на НСЧБ с г-н Алкена ще се състои на
организирана от КНСБ кръгла маса, във връзка с тристранния диалог.
3. Писмото до АИКБ относно изискване на информация за хода на вземане
на решение за избор на нов представител на АИКБ в НС на НЗОК, беше
прието със 7 гласа „За” и ще бъде внесено.
4. Информационната платформа да координира комуникацията между
частните болници. Боряна Маринкова и г-н Грудев ще потърсят
възможности за финансиране на проекта чрез европейски фондове.
5.

Други

5.1 Да се изиска от д-р Дудов мнение по решение на НС на НЗОК за
ламинарните боксове. По същата наредба - за дозировката д-р Кацаров
подготви становище на сдружението за отлагането на влизането и` в
действие от 1.01.2018г. На следващ етап да бъде заведена жалба в съда за
отмяна на цялата наредба.

5.2 По „Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска
помощ”.
Д-р Кацаров да даде предложение как да бъде въведена формата на
доплащане в болнична помощ и напълно да бъде свалена наредбата.
5.3 Предприемане на действия за сваляне на лимитите. Да се организира
среща между БЛС, НСЧБ, ББА и сдружението на общинските болници,
тристранна среща между НСЧБ, БЛС и НЗОК и в последствие да се
организира пресконференция.
5.4 На следващото заседаниеи на УС на НСЧБ да се обсъде
необходимостта от правилник и да се представят предложения за точки на
правилник за дейността на УС на НСЧБ.
Следващо заседание на УС на НСЧБ 09.05.2017г. от 13:00ч. в офиса на
сдружението.
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