
 
 

 
 
 

ПРОТОКОЛ 

от заседание на УС на  НСЧБ 

Заседанието се проведе на 20.09.2016г от 15.00ч в зала „Вашингтон” в сградата на БЧК, 

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

 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 
 

1. Обсъждане на генерирането на Национална листа за планов прием в ЛЗБП на сайта на 

НЗОК. Проблеми на генерирането. 

Докладва:  инж. Детелин Кръстев- управител на 

Глобъл Систем Сълюшън ООД. 

 

2. Приемане на писмо до Министерство на туризма. 

Докладва: Боряна Маринкова 

 

3. Приемане на декларация за информирано съгласие във връзка с пръстовия 

идентификатор. 

Докладва: Д-р Николай Болтаджиев 

 

4. Среща с д-р Кузман Николов. 

Докладва: г-н Красимир Грудев 

 

5. Решение за създаването на мейл адрес през g-mail или с домейн на сайта. 

Докладва: Боряна Маринкова 

 

6. Прехвърляне на счетоводното обслужване на сдружението от Пловдив в София. 



Докладва: Д-р Николай Болтаджиев 

7. Вземане на решение за действия спрямо членове на НСЧБ не плащали членски внос за 

продължителен период. 

Докладва : Валентина Маринова 

 

8. Други 

 
Присъстваха: 

 
 д-р Николай Болтаджиев –председател на УС на НСЧБ 

 д-р Цветан Диманов – член на НСЧБ 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 Михаил Зортев – пълномощник на д-р Мазнейков – член на УС на НСЧБ 

 Д-р Динко Младенов – член на УС на НСЧБ 

 Валентина  Маринова - Секретар 

  

В резултат от направената дискусия УС на НСЧБ 

РЕШИ: 

 

По т. 1 След представените разяснения по наредбата на НЗОК за листа на планов прием 

на пациенти, УС реши: 

1.1 да се предприемат действия за разясняване на медиите и обществото за 

нецелесъобразността на тази листа, и до какви проблеми води нейното 

въвеждане. Обсъждане хода на делата заведени НСЧБ, срещу наредбата 

регламентираща приема на пациенти по листа на чакащите. 

По т. 2 Взето бе решение да се изпрати до Министерство на Туризма писмо с 

предложение за среща и единен план за включване на България в картата на 

медицинския туризъм.  

Писмото бе прието от всички членове на УС присъствали на заседанието. 

По т. 3 Декларацията за информирано съгласие за пръстов отпечатък да бъде 

разпратена на всички членове на НСЧБ. 

По т. 4 Срещата с д-р Кузман Николов се отлага за следващо заседание на УС. 



По т. 5 Взето бе решение мейл на сдружението да се направи през домейна на сайта на 

НСЧБ, за което ще се заплаща 100лв. годишна такса за поддържане на 5 мейл 

адреса. 

По т. 6 Взето бе решени за преместване на счетоводното обслужване на сдружението 

от Пловдив в София, поради спецификата на счетоводните дейности. 

По т. 7  

    7.1 Изпращане на мейли с декларацията за пръстовите отпечатъци и линк към 

протокола на заседанието, като подсещане на членовете, че имат задължения 

към сдружението. 

    7.2 Да се изпратят  подсещащи проформа фактури до членовете на НСЧБ неплатили 

членски внос за 2016г. 

По т. 8  

8.1 Да се качват протоколи от заседанията на УС на НСЧБ в създадената директория. 

8.2 Да се създаде директория за представяне на информация за водени съдебни 

процедури от НСЧБ и техният ход. 

8.3 Да се изпратят мейли на членовете на НСЧБ с линк към сайта на сдружението. 

    8.4 Постъпила покана от „Сдружение на общинските болници в България” за работна 

среща. НСЧБ ще изпрати представител.  

Д-р Николай Болтаджиев - 

 

Д-р Цветан Диманов - 

 

Д-р Михаил Зортев -  

 

Г-н Красимир  Грудев -  

 

Д-р Елиза Георгиева - 

 

Д-р Динко Младенов -  

 


