
 

 

ПРОТОКОЛ 

от заседание на УС на  НСЧБ 

 

Заседанието се проведе на 10.01.2017г от 15.00ч в зала „Вашингтон” в сградата на БЧК, 

бул. Джеймс Баучер № 76, София, при следния 

 
 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 
 

1. Информация за водени дела и заведената жалба от членове на НСЧБ, срещу решение 

РД 04-135/21.11.2016. Предприемане на действия срещу решението на НЗОК за намаляване 

на лимитите за декември  – Стойчо Кацаров 

2. Обсъждане на заплащане на такса от 28,00 лв за промяна на адреса на сайта, с цел 

повишаване на сигурността му. 

3. Подготовка на отчетно-изборно общо събрание на НСЧБ през месец февруари 2017г.  

Предложение за промяна на устава в частта – избор на членове на УС. 

4. Разглеждане на обявите за наем на офис. 

5. Приемане на РЕСБИОМЕД ЕООД за нов член на НСЧБ. 

6. 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 

Боряна Маринкова - PR 

Валентина  Маринова – Секретар 

 



 

В конферентна връзка с: 

 д-р Динко Младенов - член на УС на НСЧБ 

Красимир Грудев – член на УС на НСЧБ 

 

В резултат от направената дискусия УС на НСЧБ 

РЕШИ: 

 

 

1.  

1.1 Да се проведе разговор с председателя на АИКБ г-н Велев за смяна на 

представителя на асоциацията в НС на НЗОК. На следващо заседание на УС 

да се обсъдят предложения за представител на АИКБ в НС на НЗОК. Да се 

обсъди възможността да се излъчат заедно с СОББ общи членове. 

1.2 Да се организира кръгла маса на 14.02.2017г. в хотел Балкан, на която да 

бъдат обсъдени здравната карта, пръстовите идентификатори, лимитите за 

болнична медицинска помощ и стандартите за медицинска дейност. Да се 

проведат разговори с други организации /ЦЗПЗ, БЛС, ББА, СОББ, 

пациентски организации/, които желаят да станат съорганизатори на 

организирането на кръглата маса. Боряна Маринкова пое ангажимент да 

представи на следващото заседание на УС организационен и финансов план 

на кръглата маса.  

1.3 Да се жалят всички нови обнародвани стандарти за медицински 

специалности. 

2. Реши се да бъдат заплатени 28,00 лв годишна такса за промяна на адреса на 

сайта, с цел по-висока защита. 

3. Общо събрание на НСЧБ ще се проведе на17.03.2017 от 15:00 часа. в хотел 

Форум. 

4. След постъпило предложение за офис помещение от д-р Методи Янков, УС 

реши, офисът на НСЧБ да се премести на адреса по регистрация на сдружението, 

бул. „Ал. Дондуков” №115А. Сдружението ще наеме 2 стаи с тераса с  

квадратура 21кв.м. едната и 12кв.м. другата, като към тях принадлежи остъклена 

тераса за пушене и ще се ползват общи части - коридор, баня и тоалетна. 

Останалите 2 стаи на апартамента ще се ползват от съпругата на д-р Янков. 



Консумативите ще се делят 50/50 с другия ползвател на обекта. Наемът ще е не 

повече от 400 лв крайна цена. Ще бъде извършен освежителен ремонт на 

помещенията, като цената на ремонта ще бъде приспадната от наема. 

5. УС приема за член на сдружението РЕСБИОМЕТ ЕООД . 

6.  

6.1 На следващо заседание да бъде обсъдена възможност за  процентна отсъпка 

при авансово плащане на членски внос за цяла година. 

6.2 НСЧБ няма да участва в Международно туристическо изложение в Истанбул 

Турция в края на месец януари 2017г. 

6.3 Следващо заседание на УС на НСЧБ се насрочи за 17.01.2017г. от 15.00ч в 

сградата на БЧК. 

 

Д-р Николай Болтаджиев - 

 

Д-р Цветан Диманов - 

 

Д-р Динко Младенов –  

 

Г-н Красимир Грудев – 

 

Д-р Методи Янков -  

 


