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ПРОТОКОЛ
от заседание на УС на НСЧБ

Заседанието се проведе на 13.11.2018 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 заседанията на Комисия по здравеопазване към НС

2.

Информация от проведена среща с д-р Дечо Дечев

3.

Информация от заседанията на РГ към МЗ

4.

Обсъждане на приетият на първо четене от НС Проект на ЗИД на
ЗЗО към ЗБНЗОК 2019

5.

Други

Присъстваха:
д-р Динко Младенов – член на УС на НСЧБ, упълномощен да
г-н Йордан Пейчев - представляващ г-жа Паланкалиева член на УС на
НСЧБ. Представляващ и д-р Цветан Диманов
г-н Красимир Грудев – член на УС на НСЧБ

д-р Елиза Георгиева - член на УС на НСЧБ
д-р Методи Янков - член на УС на НСЧБ
Валентина Маринова – Секретар
В резултат от направената дискусия УС на НСЧБ

РЕШИ:
1. Изказани са мнения от членове на Комисията по здравеопазване,
против предложените промени в 17 закона, зададени в ЗБНЗОК. БЛС
настояват да се преустанови прехвърлянето на средства от перо в перо.
2. В проведеният разговор д-р Дечо Дечев се е съгласил с необходимостта
за ново остойностяване на клиничните пътеки и избиране на модел за
разценка на стойността. Изплащане на стари задължения на НЗОК към
лечебните заведения в България.
3.

В работните групи се дискутират различни модели на здравно

осигуряване, но по никой не е постигнат консенсус сред участници в
дискусията. Разгледан е и модел предложен от представители на
застрахователите.
4.

Законът за бюджет на НЗОК ще бъде разглеждан преди второ четене

в НС на заседание на Комисията по бюджет и финанси.
5.

Ако БЛС организира пресконференция по ЗБНЗОК с другите

болнични асоциации, НСЧБ да вземе участие.

Следващо заседание на УС на НСЧБ 27.11.2018г. 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 -

