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ПРОТОКОЛ 
от заседание на УС на  НСЧБ 

 

Заседанието се проведе на 19.12.2017 г. от 13.00 ч. в офис на НСЧБ, 
бул. Ал. Дондуков № 115А ет. 3 ап. 18, София, при следния 

 
ДНЕВЕН РЕД: 

 
 

1. Обсъждане на сливането на НСЧБ и ББА. Съвместно заседание с 
представители на ББА. 
2. Обсъждане на кандидатура за ПР 
3. Други. 
 

Присъстваха: 
 
д-р Николай  Болтаджиев –председател на УС на НСЧБ 
д-р Елиза Георгиева – член на УС на НСЧБ 
д-р Методи Янков – член 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 г-жа Лушка Паланкалиева 
д-р Михаил Зортев – представляващ д-р Христо Мазнейков 
д-р Динко Младенов - член на УС на НСЧБ 
Валентина  Маринова – Секретар 
 

В резултат от направената дискусия УС на НСЧБ 

РЕШИ: 
 

1. Г-н Марков категорично отказва сливане на двете организации. 
2. Кандидатурата на Владислав Прелезов за ПР на НСЧБ и ЦЗПЗ не е приета. 
3.  



3.1 Да се потърси контакт и да се оговорят срещи с областни управители, с 
които да бъдат проведени разговори за подготвяната здравна карта.  

3.2 Да се уговори среща с д-р Грозев и да се предложи БЛС да инструктира 
представителите си в областните комисии по изготвяне на национална 
здравна карта, да не подписват протоколите при условие, че се 
намаляват легла. 

3.3 НСЧБ няма да вземе участие в протест организиран от пациентски 
оганизации против мораториума за нови молекули. 

3.4 Да се изготви становище по Закона за противодействие на корупцията 
Следващо заседание на УС на НСЧБ 9.1.2018г. от 13:00ч. в офиса на 
сдружението. 
 

Д-р Николай Болтаджиев - 

 

Д-р Цветан Диманов - 

 

Д-р Динко Младенов –  

 

Д-р Елиза Георгиева –  

 

Г-н Красимир Грудев – 

 

д-р Методи Янков – 

 

д-р Михаил Зортев –  

 

д-р Венелина Милева –  

 

г-н Йордан Пейчев -  


