
 
 

 
 
 

 

ПРОТОКОЛ 

от заседание на УС на  НСЧБ 

 

Заседанието се проведе на 18.10.2016г от 15.00ч в зала „Вашингтон” в сградата на БЧК, 

бул. Джеймс Баучер № 76, София, при следния. 

 
 
 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 
 

 
1. Среща с д-р Кузман Николов. 

Докладва: г-н Красимир Грудев 
2.  Мейл и сайт на НСЧБ 

Докладчик: д-р Цветан Диманов, Валентина Маринова 

3. Мейли до членове със забавено плащане на членски внос. Получени плащания в 

следствие на изпратените проформа фактури. 

Докладчик: Валентина Маринова 

4. Обсъждане организацията на семинар, на НСЧБ на 21 и 22 октомври в Петрич. 

Докладчик: Боряна Маринкова 

5. Информация от  д-р Янков за участието му в срещи организирани от АИКБ и МЗ. 

Докладчик: д-р Методи Янков 

6. Изваждане на МБАЛ „Акта Медика” ЕООД от списъка на членовете на НСЧБ, поради 

нейното фактическо несъществуване. 

Докладчик: Валентина Маринова 

Докладчик: д-р Методи Янков 



7. Решение болници , които са на един собственик да заплащат членски внос само за една 

от тях.  

Докладчик: д-р Методи Янков 

 

8. Други 

 

 

 

Присъстваха: 

 

д-р Болтаджиев –председател на УС на НСЧБ 

 д-р Диманов – член на УС на НСЧБ 

 д-р Зортев –пълномощник на д-р Мазнейков - член на УС на НСЧБ 

 Красимир Грудев - член на УС на НСЧБ 

 д-р Георгиева – Пълномощник на д-р Йордан Георгиев - член на УС на НСЧБ 

д-р Динко Младенов – член на УС на НСЧБ 

д-р Методи Янков – член на УС на НСЧБ 

Боряна Маринкова  - ПР на НСЧБ 

Валентина  Маринова - Секретар 

 

 

В резултат от направената дискусия УС на НСЧБ 

 

РЕШИ: 

 

 

По т. 1 Г-н Кузман Николов не присъства поради отсъствие от страната. 

По т. 2 Сайтът и служебния мейл са вече активни. Визията на новият сайт е одобрена от 

УС на НСЧБ 

По т. 3 Мейли с проформа фактури са разпратени до членовете на сдружението, които 

не са извършвали плащане на членски внос през 2016 година. Във връзка с това са 

постъпили плащания от три болници членове на НСЧБ. 



По т. 4 По организацията на семинара с журналисти в гр. Петрич са извършени 

авансови плащания за хотелско настаняване и автобусен транспорт. На 

22.10.2016г ще се отиде до гр. Солун Гърция. Пътуването от гр. Петрич до гр. 

Солун и обратно ще бъде заплатено допълнително от НСЧБ – на отделна фактура  

По т.5  

5.1 Д-р Янков представи участията си в заседания на АИКБ и приноса на НСЧБ в 

решения взети от АИКБ във връзка с теми касаещи здравния сектор. Към АИКБ е 

създадена комисия по здравеопазване, на която д-р Болтаджиев е избран за 

председател. 

5.2 Взето бе решение да се изготвят предложения и становища на НСЧБ за 

електронното досие и Бюджета на НЗОК за 2017г., които да бъдат представени на 

АИКБ. 

5.3 Да се изготви предложение от НСЧБ за въвеждане на индивидуална 

осигурителна партида на всеки държавен служител, което предложение да бъде 

представено пред работната среща „Партньорство за здраве” и на заседание на 

АИКБ, във връзка със закона за здравното осигуряване. 

5.4 Да се изготви становище за изваждане на бюджета на НЗОК от 

консолидирания държавен бюджет.  

5.5 Да се изготвят предложения за изменения на законопроекти- Закон за 

здравното осигуряване и Закон за публичните финанси, за които да се иска 

съдействие от работодателските организации за лобиране.  

По т. 6 Да се изпрати заявление за членство на нов член на „Акта Медика” ЕООД 

По т. 7 Решение за плащането на членски внос от болници с един собственик, ще бъде 

взето на следващо заседание, като бъде съобразено с Устава на НСЧБ. 

По т. 8 Други 

8.1 Г-н Красимир Грудев ще изготви становище на НСЧБ относно представения 

проектобюджет на НЗОК за 2017 година. 



8.2 Да се направи допитване до членовете на НСЧБ за неизплатените суми за 

извършена над лимитна дейност за 2015г 

8.3 Представеното от г-н Красимир Грудев писмо до HOSPEEM, бе одобрено и се 

реши да бъде изпратено до централата на организацията. 

 

Д-р Николай Болтаджиев - 

 

Д-р Цветан Диманов - 

 

Д-р Михаил Зортев –  

 

Г-н Красимир  Грудев –  

 

Д-р Динко Младенов –  

 

Д-р Методи Янков -  

 

Д-р Георгиева - 


