София, бул. „Ал. Дондуков”№ 115А , ет. 3, оф. 18
тел: 0898 722 133
www.privatehospitals.bg

ПРОТОКОЛ
от заседание на УС на НСЧБ

Заседанието се проведе на 24.10.2017 г. от 13.00 ч. в офис на НСЧБ,
бул. Ал. Дондуков № 115А ет. 3 ап. 18, София, при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1.

Подготовка за регионалните конференции на БЛС

2.

Обсъждане на членството на НСЧБ в европейски организации.

3.

Обсъждане на юридическата обстановка.

4.

Новият стандарт по ортопедия. Ще бъде ли атакуван в съда?

5.

Определяне на критерии и заплащане на нов ПР на сдружението.

6.

Предложение от Посолство на Чехия за участие в проект за създаване на

бизнес контакти в областа на медицината.
7.

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
г-н Йордан Пейчев – представител на г-ж Планкалиева - член на УС на
НСЧБ
г-н Красимир Грудев – 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:

1.

Взе се решение всеки член на УС на НСЧБ да се свърже с болници, чийто

мениджърски състав познава и да им съдейства за създаването на дружества
към БЛС
2. От януари 2018 г. НСЧБ прекратява членството си в HOSPEEM
3. Бе

взето

решение

НСЧБ

и

ЦЗПЗ

да

организират

съвместна

пресконференци на тема „Правен хаус в здравеопазването – светлина в
тунела”. В пресконференцията ще участват д-р Болтаджиев, д-р Янков, д-р
Кацаров. Песконференцията ще се проведе в БТА на 7.11.2017 г. от 11:00 часа.
4. Ще се подготвят жалби към ВАС по отношение на всички
медицински стандарти, които не са атакувани до момента в съда.
5. Да се съберат кандидатури за ПР на НСЧБ. Да се изготви трудова
характеристика за позицията. Да се направят проучвания за стойността
на възнагражденията на ПР - специалисти.
6. Да се изиска от Чешкото посолство допълнителна информация за
предложеното посещение и срещи с бизнеса в Чехия.

7. Мейлът по „Енергийна ефективност да се изпрати на всички членове
на сдружението”

Следващо заседание на УС на НСЧБ 31.10.2017г. от 13:00ч. в офиса на
сдружението.
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