
 

 

ПРОТОКОЛ 

от заседание на УС на  НСЧБ 

 

Заседанието се проведе на 15.11.2016 г. от 15.00 ч. в зала „Вашингтон” в сградата на 

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

 
 
 
ДНЕВЕН РЕД: 
 

 

1. Отговор на писмото от HOSPEEM 

Докладчик: Красимир Грудев 

2. Анализ финансовото състояние на НСЧБ и обсъждане на предложение за размера на 

членски внос за 2017 г. 

Докладчик: Красимир Грудев 

3. Експозе на д-р Дренски за Конференция на БАПЕМЕД. 

Докладчик: д-р Явор Дренски 

4. Доклад за проведена среща с председателя на БЧК г-н Григоров, относно наемането на 

зала. 

Докладчик: д-р Цветан Диманов 

5. Разглеждане на становище на НСЧБ относно отнемане на лекарски права на д-р Маслев 

– Пловдив 

Докладват: д-р Зортев и д-р Янков 

6. Да се инициира дискусия по повод намаляващият брой на студенти по медицина и 

здравна грижа. 

Докладчик: д-р Динко Младенов 

 

7. Други 

 

 



Присъстваха: 

 

д-р Николай  Болтаджиев –председател на УС на НСЧБ 

 д-р Цветан Диманов – член на УС на НСЧБ 

 д-р Михаил Зортев –пълномощник на д-р Мазнейков - 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 Елиза Георгиева - пълномощник на д-р Георгиев - член на УС на НСЧБ 

Боряна Маринкова – PR на сдружението 

Валентина  Маринова - Секретар 

 

В резултат от направената дискусия УС на НСЧБ 

 

РЕШИ: 

 

1. Взето бе решение да се изготви и изпрати писмо за пълноправно членство в 

HOSPEEM.  

2. Разисквана бе възможността за предлагане на намаляване на членски внос в 

НСЧБ на следващо Общо събрание, при по голяма събираемост на членски внос.  Към 

момента членски внос за годината са внесли 20 болници от 47 члена на сдружението.  

За 2015 година са събрани 66 750 лв., а през 2016г. до момента- само 31 750 лв.  

На членовете, неизвършвали плащания от началото на годината, за пореден път да бъде 

напомнено за задължението им да заплащат членски внос. Членовете на УС на НСЧБ да 

проведат лични разговори с неизрядните членове на сдружението. Да се изпрати на 

членовете на УС таблицата с платилите членски внос за 2016г. 

3. Поканата за участие в конференцията на БАПЕМЕД да бъде изпратена на всички 

частни болници. НСЧБ да стане институционален член на Българска асоциация за 

персонализирана медицина. 

4. Да не се приема фактура, неотговаряща на сключения между БЧК и НСЧБ 

договор за наем. Поведението на сдружението ще се определи след получаване на ново 

писмо от БЧК, относно финансовите условия за ползването на залите. 

5. Становището на НСЧБ по отношение отнемането на лекарски права на д-р 

Маслев, да не бъде изпращано на медии и членове на НСЧБ. Да не се предприемат 



действия преди да има яснота дали наистина са отнети права или само е отстранен от 

работа, докато тече проверката.  

6. Да се предизвика активна кампания за разгласяване на проблема с медицински 

кадри в България. Да се предложат алтернативи за решаването на този проблем. 

7. Други 

7.1 Д-р Болтаджиев инициира съвещание на Здравната комисия към АИКБ на 

17.11.2016.  

7.2 Да се провери от юрист да провери има ли конфликт на интереси в следния казус 

- член на НСЧБ, който не е управител на частна болница, но е собственик /съдружник 

или акционер/ в болница - може ли да стане представител на АИКБ в надзора на НЗОК. 

7.3 Да се направи оценка на дейността на Министерство на здравеопазването и 

здравната реформа до момента. 

7.4 Възможно най-бързо да се осъществи среща с бъдещия министър на 

Здравеопазването в служебното правителство. 

7.5 Да се направи опит за среща с новоизбрания Президент. 

 

 

Д-р Николай Болтаджиев - 

 

Д-р Цветан Диманов - 

 

Д-р Михаил Зортев –  

 

Д-р Динко Младенов –  

 

Д-р Елиза Георгиева –  

 

Г-н Красимир Грудев 

 

 


