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ПРОТОКОЛ 

от заседание на УС на  НСЧБ 

Заседанието се проведе на 19.1.2019 г. от 13.00 ч. в офис на НСЧБ, 

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

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Подготовка на имиджова кампания „Подобряване имиджа на 

частните болници в обществото”  

2. Разглеждане на предложение на БЛС на договор за съвместна 

дейност във връзка със създадения фонд за специализация на 

млади лекари и продължаващо медицинско обучение 

3. Да се изберат представители на НСЧБ в Арбитражната 

комисия на СЛК и НЗОК по изискванията на НРД 2018 

4. Извънреден конгрес на БЛС – предложения за изменение на 

Устава на БЛС 

5. Предложение за представител на сдружението в групата за 

създаване на нови медицински стандарти към МЗ. 

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 Христо Мазнейков, член на УС на 

НСЧБ 

д-р Методи Янков - член на УС на НСЧБ 

г-н Красимир Грудев - член на УС на НСЧБ 

д-р Елиза Георгиева - член на УС на НСЧБ 

Валентина  Маринова – Секретар 

 

В резултат от направената дискусия УС на НСЧБ 

РЕШИ: 

1. Да се проучат възможности за кандидатстване по проект, който да 

финансира създаването на платформата 

 

2.   НСЧБ няма да вземе участие в тази инициатива 

 

3. Писмото за участие в арбитражните комисии да се разпрати на 

членовете на сдружението. Всяка болница може сама да предложи 

представители. 

 

4. Да се направи предложение за промяна на Устава на БЛС, което да гласи 

че решенията взети от УС на БЛС ще бъдат публикувани на сайта на 

съюза. Преди заседанията да се публикува дневния ред на предстоящото 

заседание. 

 

5. В писмото до МЗ да бъде предложен за представител на НСЧБ – д-р 

Методи Янков 

 

6. Други 



6.1 Да се повиши заплатата на офис мениджър съгласно 

повишаването на минималната работна заплата. 

6.2 Да се заплати членски внос към НОРЕ 

 

Следващо заседание на УС на НСЧБ 19.02.2019г. 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 -  

 


