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ПРОТОКОЛ 

от заседание на УС на  НСЧБ 

 

Заседанието се проведе на 27.11.2018 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 РГ към МЗ 

2. Обсъждане на действия във връзка с Проект на ЗИД на ЗЗО към 

ЗБНЗОК 2019  

3. 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.  

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 

 

Валентина  Маринова – Секретар 

 

В резултат от направената дискусия УС на НСЧБ 

 

РЕШИ: 

 

1.  

1.1 Проведено гласуване по предложените модели за финансиране 

на здравната сфера в България. В РГ „Болнична помощ” с мнозинство е 

подкрепен моделът за пълна демонополизация на НЗОК.  

1.2  В РГ „Финасиране на здравната система” е обсъждано да се 

приеме модел, при който пациента е водещ,  той избира своя 

застраховател и лечебното заведение. 

 

2.   При приeмане на ЗИД на ЗЗО за ЗБНЗОК, веднага да бъде сезиран 

Омбудсмъна и да бъде атакуван в съда. 

3.  

3.1 Материалите разглеждани в РГ към МЗ да бъдат изпращани до 

всички членове на НСЧБ 

3.2 Предложение от HOSPEEM да се намали членския внос. УС реши 

окончателно да прекрати членството си в организацията. 

3.3 Протоколите от заседанията УС да се изпращат на членовете на 

НСЧБ. 

3.4 Да се изиска от ЦЗПЗ справка за водените и приключени дела и 

да се качат на сайта. 



3.5 Да се поканят представители на членовете на сдружението да 

присъстват на заседания на Управителния съвет. 

 

Следващо заседание на УС на НСЧБ 11.12.2018г. 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 -  

 

 

 


