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ПРОТОКОЛ 

от заседание на УС на  НСЧБ 

Заседанието се проведе на 2.10.2018 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 Националната кръгла маса за бъдещето на 

здравеопазването и изработване на план за действие по предлаганите 

промени. 

2. Участие на НСЧБ в национална класация „Най-добра болница” по покана 

на ББА 

3. Други 

 

Присъстваха: 

д-р Динко Младенов – член на УС на НСЧБ 

д-р Цветан Диманов - член на УС на НСЧБ 

д-р Методи Янков-  член на УС на НСЧБ 

д-р Елиза Георгиева– член на УС на НСЧБ 

г-н Михаил Зортев - представляващ д-р Мазнейков член на УС на  

НСЧБ 

г-н Красимир Грудев член на УС на НСЧБ 



Валентина  Маринова – Секретар 

 

В резултат от направената дискусия УС на НСЧБ 

РЕШИ: 

 

1. Бе изнесена информация от проведената кръгла маса организирана от МЗ за 

предлаганите нови модели за здравно осигуряване. Работата по развитието 

на предложените модели ще продължи в работни групи към МЗ. 

2. НСЧБ няма да е съорганизатор в провеждането на класацията „Най-добрите 

болници”. Поканата за участие да бъде разпратена на всички членове на 

сдружението. 

3.  

3.1 Бяха избрани представители за работните групи по изработване на новия 

модел за здравноосигуряване към МЗ: 

 Извънболнична медицинска помощ – д-р Елиза Георгиева 

 Болнична медицинска помощ – д-р Цветан Диманов, д-р Динко 

Младенов 

 Лекарствени продукти – г-жа Надежда Кьосева 

 Обществено здравеопазване – г-н Красимир Грудев 

 Финансиране на здравната система, в т.ч. здравно осигуряване и 

застраховане – д-р Методи Янков, г-н Йордан Пейчев 

 

Следващо заседание на УС на НСЧБ 16.10.2018г. 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 -  

 

 


