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ПРОТОКОЛ 

от заседание на УС на  НСЧБ 

 

Заседанието се проведе на 5.12.2017 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 новоизлизащи нормативни актове. 

2. Обсъждане на кандидатура за ПР 

3. Информация относно писмата ПРОФОН 

4. Информация и обсъждане на подготовка за районните конференции на 

БЛС 

5. Информация за развитие на отношенията ни с ББА 

6. 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 

Валентина  Маринова – Секретар 

 

В резултат от направената дискусия УС на НСЧБ 

 

РЕШИ: 
 
 

1.   

1.1Да се изготви и внесе писмо с предложение за среща с министър 

Ананиев. 

1.2 Да се направи среща с депутати от ДПС и ОП  на които да се представи 

становище на НСЧБ за препоръчителен характер на Здравната карта, какъв 

трябва да е вида на Наредба №2, лимитите на ЛЗ и остойностяването на 

клиничните пътеки 

2. Кандитурата на г-н Прелезов за ПР на ЦЗПЗ и НСЧБ не получи одобрение 

от присъстващите членове на УС. 

3. От протокол за проверка от Министерство на културата предоставен от д-р 

Георгиева, става ясно, че организациите притежатели и защитаващи авторски 

права в България нямат основание да търсят заплащане от ЛЗ, защото те не 

комулират печалба от използването на авторски продукти. 

4.  

4.1 Има получени списъци с избрани делегати за районните 

конференции на БЛС. 

4.2  Да се прозвънят членовете на сдружението, които още не са 

изпратили списъци. 

 



5.  

5.1 Членове на ББА ще станат членове на НСЧБ и ще бъде обявено 

сливането на двете организации 

5.2 На 19.12.2017 ще се проведе общо заседание на двата УС. 

 

Следващо заседание на УС на НСЧБ 19.12.2017г. 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 -  

 


