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ПРОТОКОЛ
от заседание на УС на НСЧБ

Заседанието се проведе на 23.1.2018 г. от 13.00 ч. в офис на НСЧБ,
бул. Ал. Дондуков № 115А ет. 3 ап. 18, София, при следния
ДНЕВЕН РЕД:

1.

Решение на ВАС по дело 11702/16

2.

Д-р Александър Заимов – Местни конференции и събор на БЛС

3.

Предприети действия по отношение Закон за корупцията

4.

Срещи с БЛС и Областни управители във връзка със Здравната карта

5.

Приемане на нов член на НСЧБ – СБР „Мари” Несебър

6.

Отчет на плащанията на членски внос за 2017г

7.

Други

Присъстваха:
д-р Николай Болтаджиев –председател на УС на НСЧБ
д-р Методи Янков – член на УС на НСЧБ
д-р Цветан Диманов – член на УС на НСЧБ

д-р Йордан Пейчев- представляващ г-жа Паланкалиева 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. Да се изготви писмо до НЗОК, с което да бъде подканена на базата на
решение №493 от 12.01.2018 на ВАС да изплати дължимите суми от
надлимит за 2015 година.
Всяка болница трябва да си заведе и иск към съда за изплащане на тези
суми.
2. Д-р Александър Заимов разясни процедурите по провеждане на районни
конференции на БЛС и избора на делегати за Събора. Прикани НСЧБ да
подаде имена за представители вАрбитражните комисии към РЗОК по
райни
3. Да се подготви и заведе жалба до ЕК срещу Закона за борба с корупцията.
Да се наблюдава работата на бъдещата комисия и предстоящите промени в
закон.
4. Да се насрочи нова среща с д-р Грозев БЛС. Проведена е среща с областния
управител на София-град, запознат е с термина здравна карта, разяснени са
му условията и броят легла. Комисия за изготвяне на здравна карта в
област София-град не е създадена предстои сформирането й.
5. СБР „Мари” Несебър бе приет за пълноправен член на НСЧБ с пълно
мнозинство

Следващо заседание на УС на НСЧБ 06.01.2018г. 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 -

