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тел: 0898 722 133

www.privatehospitals.bg

ПРОТОКОЛ
от заседание на УС на НСЧБ
Заседанието се проведе на 8.5.2018 г. от 13.00 ч. в офис на НСЧБ,
бул. Ал. Дондуков № 115А ет. 3 ап. 18, София, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.

Информация от Международен образователен и консултативен център за

обработването на данните от предоставените попълнени въпросници, относно
Регламента за личните данни
2.

Делегатско събрание на БЛС - София

3.

Подновяване на търсене на ПР на сдружението.

4.

Среща с АЛДДЗО

5.

Други.

Присъстваха:
д-р Николай Болтаджиев –председател 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 Йрдан Пейчев - представляващ г-жа Паланкалиева член на УС на
НСЧБ
Валентина Маринова – Секретар

В резултат от направената дискусия УС на НСЧБ

РЕШИ:
1. Г-жа Чавдарова от Международен образователен и консултативен център
ще предостави информация и ще проведе допълнителни разговори с
отделните болници, за уточняване на специфики на всяка болница.
2. Трябва да присъстват всички делегати представители на ЛЗ членове на
НСЧБ. Да се изпрати подсещащ имейл до ЛЗ. Да се търси предложение за
кандидатура за председател на БЛС.
3. Да се търсят нови кандидатури за ПР на сдружението и да се проведе
разговор с тях.
4. Очакваме от АЛДДЗО да назоват ден и час за провеждане на среща между
двете организации.
5. Пресконференция на организирана от сдружението на общинските болници
на тема „Новата здравна карта на България”– от наша страна ще вземат
участие д-р Янков и г-н Грудев.

Следващо заседание на УС на НСЧБ 8.05.2018г. 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 -

