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ПРОТОКОЛ 

от заседание на УС на  НСЧБ 

 

Заседанието се проведе на 11.12.2018 г. от 13.00 ч. в офис на НСЧБ, 

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

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Информация за дейността на работните групи към МЗ 

2. Доклад от д-р Диманов за участие в преговорите за анекс към НРД 

2018г между УС на БЛС и ръководството на НЗОК 

3. Други 

 

 

 

Присъстваха: 

д-р Николай Болтаджиев – Председател на УС на НСЧБ 

д-р Динко Младенов – член на УС на НСЧБ, упълномощен да  

г-н Йордан Пейчев - представляващ г-жа Паланкалиева член на УС на  

НСЧБ.  



д-р Цветан Диманов - – член на УС на НСЧБ 

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 

Ивайло Иванов – представител на Ресбиомед 

Валентина  Маринова – Секретар 

 

В резултат от направената дискусия УС на НСЧБ 

 

РЕШИ: 

 

1. Работните групи към МЗ, за обсъждане на Нов модел на здравно 

осигуряване, ще  приключат работата си с гласуване на направените 

преложения. Работната група „БМП” е провела гласуване и 

мнозинството гласове са били за Холандския модел на осигуряване. 

 

2.   Обсъжданите промени в анекс към НРД 2018 включват:  

- увеличаване на разценката на клиничните пътеки;  

- увеличаване на обем и изплащане на надлимитна дейност;  

- болниците да не изискват личните лекари да издават направления за 

лабораторни изследвания за планиран прием на пациенти;  

- да не се прехвърлят средства в бюджета на НЗОК от перо в перо. 

3.  

3.1 От 9 февруари влиза в сила изискването за кодиране на лекарства. 

Всяка болница трябва да има четец за кодове. 

3.2 Да се направи справка на плащанията на членски внос през 

изминалата 2018г 



3.3 Представител на Ресбиомед запозна УС с казус възпрепятстващ 

назначаването на специалст по офтолмология в лечебното заведение. 

 

Следващо заседание на УС на НСЧБ 15.1.2019г. 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 -  

 

 


