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ПРОТОКОЛ
от заседание на УС на НСЧБ
Заседанието се проведе на 09.05.2017 г. от 13.00 ч. в офис на НСЧБ,
бул. Ал. Дондуков № 115А ет. 3 ап. 18, София, при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1.

Във връзка с проведена дискусия на предното заседание по повод наредба

№ 2 и „Наредба за осъществяване на правото на достъп до медицинска помощ”
– мнение на д-р Кацаров след проведена среща с него.
2.

Подготовка на среща с д-р Грозев БЛС

3.

Подготовка на среща с д-р Комитов директор на НЗОК

4.

Избор на представители на НСЧБ за Националния съвет на АИКБ

5.

Утвърждаване на писмо до Министерство на Здравеопазването, покана за

среща с министър д-р Николай Петров.
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 Цветан Диманов – член на УС на НСЧБ

д-р Методи Янков – член на УС на НСЧБ
г-н Йордан Пейчев – представляващ с пълномощно г-жа Л. Паланкалиева
член на УС на НСЧБ
д-р Елиза Георгиева – член на УС на НСЧБ
Валентина Маринова – Секретар

В резултат от направената дискусия УС на НСЧБ

РЕШИ:
1.
1.1 НСЧБ е завело жалба във ВАС срещу наредба № 2.
1.2 Да се заведе жалба и срещу наредба „Осъществяване правото на
достъп до медицинска помощ”
2. Среща с д-р Грозев, няма да има на този етап.
3. На срещата с д-р Комитов ще присъстват – г-н Грудев, д-р Диманов, д-р
Болтаджиев и д-р Янков.
4. На заседанието на НС на АИКБ, НСЧБ ще бъде представено от д-р
Янков, д-р Георгиева, г-н Грудев
5. Писмо-покана за среща до МЗ бе прието единодушно.
Боряна Маринкова да изготви документ, в който да бъдат представени
темите за медицинските стандарти, демонополизацията на НЗОК,
индивидуалните осигурителни партиди на гражданите, електронната
здравна карта, здравната карта и законопроект за договарянето.
6.

Членове за правилника за дейността на УС ще се разглеждат на

следващо заседание.
7. Да се закупи цветно многофункционално устройство за ползване в
офиса на сдружението.

Следващо заседание на УС на НСЧБ 23.05.2017г. от 13:00ч. в офиса на
сдружението.

Д-р Николай Болтаджиев -

Д-р Цветан Диманов -

д-р Методи Янков –

г-н Йордан Пейчев –

д-р Елиза Георгиева -

