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ПРОТОКОЛ 

от заседание на УС на  НСЧБ 

Заседанието се проведе на 10.4.2018 г. от 13.00 ч. в офис на НСЧБ, 

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

 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Възможно решение на проблеми настъпващи с новия регламент за личните 

данни  

2. Нормативна база – Закон за достъп до информация 

3. Информация от регионалните конференции на БЛС 

4. Организиране на среща с управителното тяло на частните 

зравноосигурителни фондове 

5. Организиране на конференцията на 09.05.2018г 

6. 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 Красимир Грудев - член на УС на НСЧБ 

д-р Методи Янков – член на УС на НСЧБ 

г-н Йордан Пейчев – представляващ г-жа Лушка Паланкалиева, член на 

УС на НСЧБ 

Валентина  Маринова – Секретар 

 

 

В резултат от направената дискусия УС на НСЧБ 

 

РЕШИ: 

 

1. Да се обсъдят възможностите на болниците за подготовка на необходимите 

промени по регламента за личните данни. Проф Михайлова и г-жа 

Чавдарова ще ни предоставят въпросник, по който да се работи и да се 

извърши подготовката за влизането в сила на регламента. 

 

2. Да се заведе жалба по наредбо №3 (основен пакет дейности) 

 

3. Да се организира среща с новият председател на СЛК д-р Меджедиев. На 

9.05.2018 г. ще се проведе делегатско събрание, всички делегати да 

присъстват. 

 

4. Да се осъществи контакт със сдружението на частните 

здравноосигурителни фондове и да се оговори среща с ръководното тяло на 

сдружението 

 



5. Конференцията ще бъде отложена, поради съвпадението с датата на 

провеждане на делегатдското събрание на БЛС. 

 

Следващо заседание на УС на НСЧБ 24.04.2018г. 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 -  

 


