
 

София, бул. „Ал. Дондуков”№ 115А , ет. 3, оф. 18 

тел: 0898 722 133                www.privatehospitals.bg 

 

 

ПРОТОКОЛ 

от заседание на УС на  НСЧБ 

 

Заседанието се проведе на 28.03.2019 г. от 15.00 ч в офиса на сдружението гр. 

София бул. АЛ. Дондуков №115А ап. 18, при следния 

 

 

ДНЕВЕН РЕД 

 

1. Приемане на длъжностна характеристика на изпълнителен 

директор и определяне на трудово възнаграждение.  

2. Обсъждане на предложения за избор на изпълнителен директор 

на НСЧБ 

3. Обсъждане участието на НСЧБ в „Национални медицински 

награди 2019“  

4. Други 

 

 

Присъстваха: 

 г-н Красимир Грудев – Председател на УС на НСЧБ 

д-р Цветан Диманов  – член на УС на НСЧБ 



д-р Методи Янков - член на УС на НСЧБ 

д-р Александър Ангелов- член на УС на НСЧБ 

д-р Елиза Георгиева - член на УС на НСЧБ 

д-р Динко Младенов – член на УС на НСЧБ чрез телефонна връзка 

Валентина  Маринова – Секретар 

 

 

В резултат от направената дискусия УС на НСЧБ 

 

РЕШИ: 

 

1. Да се проведе следващо заседание на УС на 23.04.2019г., на което да се 

вземе решение за провеждане на Общо събрание на НСЧБ  

 

2. За изпълнителен директор на НСЧБ бе избран г-н Красимир Грудев с 6 

гласа „За”, 0 „Против”, 0 „Въздържал се” 

 

3. НСЧБ няма да вземе участие в „Национални медицински награди” 

 

4. Други 

 

4.1” Техническо задание” за платформа „Добра Болница”, да се разгледа 

като точка от дневния ред на следващото заседание 

 

4.2 „Извънреден събор на БЛС” – да се запише като точка от дневния 

ред на следващото заседание 

 



4.3 Д-р Болтаджиев да се покани за участие в следващото заседание на 

УС на НСЧБ 

 

Следващо заседание на УС на НСЧБ ще се проведе 23.04.2019г. от 13:00ч. 

в офиса на сдружението. 

 

Г-н Красимир Грудев – 

 

Д-р Цветан Диманов - 

 

Д-р Динко Младенов –  

 

Д-р Елиза Георгиева –  

 

д-р Методи Янков – 

 

д-р Александър Ангелов –  

 

д-р Веселин Даскалов –  

 

д-р Йордан Стайков -  

 


