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ПРОТОКОЛ 

от заседание на УС на  НСЧБ 

Заседанието се проведе на 22.5.2018 г. от 13.00 ч. в офис на НСЧБ, 

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

 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

 

1. Кръгла маса при Омбудсмъна на България г-жа Мая Манолова. 

2. НРД 2018 и индивидуални договори за болнична помощ – заложени 

ограничения за брой легла. 

3. Обсъждане на застраховане по Закона за здравето. 

4. ПР на сдружението 

5. Събор на БЛС 

6. GDPR 

7. Декларация по Закона за Предотвратяване на корупцията 

8. Други 

 

Присъстваха: 

д-р Николай  Болтаджиев –председател на УС на НСЧБ 



д-р Методи Янков – член на УС на НСЧБ 

д-р Венелина Милева - член на УС на НСЧБ 

г-н Красимир Грудев - 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. На кръглата маса при омбудсмана сдружението ще бъде представлявано от 

д-р Янков и г-н Пейчев. 

 

2. НРД 2018 и индивидуални договори за болнична помощ – заложени 

ограничения за брой легла, да бъдат поставени на дискусия и на срещата с 

Мая Манолова – Омбудсман на Република България 

 

3. Да се изготви писмо до БЛС във връзка със застраховката гражданска 

отговорнос на лекарския състав. Да се поиска нова оферта. 

 

4. Да се предложи на Боряна Маринкова да изпълнява по граждански договор 

ПР услуги за НСЧБ. 

 

5. Да се обсъди кандидатура на НСЧБ за член на УС на БЛС. 

 



6. Като пристигне информация по GDPR да се изпрати по мейл на членовете 

на УС на НСЧБ и болниците изпратили попълнени въпросници. 

 

7. Г-н Грудев ще изготви жалба срещу Закона за предотвратяване на 

корупцията. 

 

8. Да се закупи нов служебен смартфон с по-голяма памет за нуждите на 

офиса, поради неотстранима повреда на стария апарат. 

 

Следващо заседание на УС на НСЧБ 5.06.2018г. 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 -  


