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ПРОТОКОЛ 

от заседание на УС на  НСЧБ 

 

Заседанието се проведе на 23.04.2019 г. от 13.00 ч в офиса на сдружението гр. 

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

 

 

ДНЕВЕН РЕД 

1. Извънреден събор на БЛС 

2. Интернет платформа на НСЧБ и пациентски организации 

2.1 Избор на въпроси към пациентите 

2.2 Избор на показатели на болниците 

3. Подготовка на следващо ОС 

4. Смяна на климатикa в офиса 

5. Счетоводно обслужване на НСЧБ 

6. 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 Веселин Даскалов - 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. По т.1: 

1.1 Изготвяне на базова платформа с предложения за НРД 2020, която да 

бъде внесена в БЛС. 

1.2  Да се организира среща с ръководството на СЛК – д-р Меджидиев 

1.3 Да се организира среща с председателя на БЛС – д-р Маджаров 

 

2. Бяха одобрени критерии за оценяване на болници от редактор-сайт и 

пациентски оценки. Д-р Кацаров пое ангажимент на следващото 

заседание да представи оферти за техническото изработване на сайта. 

 

3.1.Да се изпрати мейл до членовете на сдружението с Устава на НСЧБ. 

3.2. На следващото заседание на УС да се избере дата за насрочване на 

извънредно Общо събрание с цел промяна на членския внос, съответни 

промени в Устава на сдружението, избор на 9-ти член на УС и други. До 

провеждане на заседанието на УС, членовете на сдружението да направят 

предложения за стойността на новия членски внос, както и да дадат 

предложения за нови точки в дневния ред. 

 

4. Собственика на офиса да организира смяната на климатика за своя 

сметка. 



 

5. По т.5: 

5.1 Счетоводното обслужване на сдружението да се води от 

счетоводната фирма  срещу месечно възнаграждение от 150 лева крайна 

цена. 

5.2 Да се заплати сумата от 1800.00 по приключване на годишния 

финансов отчет за 2018 и внасянето му в НАП - по сключен договор. 

5.3 Да се заплати хонорар за счетоводно консултиране за месеците от 

януари 2019 до март 2019 в размер на 450лв – по договор. 

 

Следващото заседание на УС на НСЧБ ще се проведе на 21.05.2019г. от 

11:00ч. в офиса на сдружението, когато ще се проведе среща с търговското 

аташе на САЩ. 

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 -  


