
 

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 5.6.2018 г. от 13.00 ч. в офис на НСЧБ, 

бул. Ал. Дондуков № 115А ет. 3 ап. 18, София, при следния 

 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

 

1. Нови нормативни актове влезли в сила. 

2. Информация от срещата при Омбудсмъна на България г-жа Мая Манолова. 

3. Застраховане по Закона за здравето. 

4. Събор на БЛС. 

5. GDPR – други решения по казуса със регламента за защита на личните 

данни. 

6. Други 

 

Присъстваха: 

д-р Николай  Болтаджиев –председател на УС на НСЧБ 

д-р Елиза Георгиева – член на УС на НСЧБ 

д-р Цветан Диманов - член на УС на НСЧБ 



д-р Михаил Зортев- представляващ д-р Мазнейков член на УС на НСЧБ 

г-н Йордан Пейчев - представляващ г-жа Паланкалиева член на УС на  

НСЧБ 

 

Валентина  Маринова – Секретар 

 

 

В резултат от направената дискусия УС на НСЧБ 

 

РЕШИ: 

 

1. Да се подготвят жалби по всички новоизляли нормативни актове, за които 

има основание. 

 

2. Омбудсманът ще разгледа казуса с неизплатените надлимитни средства 

към Лечебни заведения. 

 

3. Да се пусне мейл до всички членове на сдружението, за да се има предвид, 

кои ще искат да се включат в обща оферта от застрахователни дружества с 

цел постигане на по-добри условия и отстъпки. 

 

4. Да се изготви предложение за член на УС на БЛС от НСЧБ. Да се 

предложат кандидатурите на д-р Диманов и д-р Георгиева 

 

5. Да се проучат други оферти за GDPR обслужване. 

 

6. Да се предложи на Боряна Маринкова заплащане в размер от 500,00лв за 

PR услуги. 

 
 



Следващо заседание на УС на НСЧБ 19.06.2018г. 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 -  

 


