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

GSM: 0898722 133                www.privatehospitals.eu 
 

ПРОТОКОЛ 

 

От заседание на УС на НСЧБ на 13.09.2019 г. /петък/ в 

13.00 часа в гр. Несебър, Хотел Мариета Палас, при следния 

дневен ред: 

 

Дневен ред 

 
1. Представяне мисията, целите и задачите на НСЧБ, досегашната му работа 

и предстоящите инициативи. 

2. Представяне на платформата „Добра болница” (специален гост на 

заседанието – д-р Стойчо Кацаров, ЦЗПЗ). 

3. Представяне на Програмата за обмен на Европейската Федерация на 

Болниците и Здравеопазването (НОРЕ). 

4. Запознаване с достиженията и проблемите на частните болници от 

региона. 

5. Подготовка за срещата на болничните организации на 17.09.2019г. 

6. Продължение на договора за домейн и продължение на хостинг план със 

Суперхостинг.бг 

7. Обсъждане и приемане на кандидатурите към мениджърския съвет на 

БЛС 

8. Дискусия. 

9. 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 



Г-н Ивайло Иванов – представляващ  с пълномощно д-р Александър 

Ангелов, член на УС на НСЧБ 

Д-р Йордан Стайков– член на УС на НСЧБ 

Д-р Елиза Георгиева – член на УС на НСЧБ 

Д-р Венелина Милева – член на УС на НСЧБ 

Валентина Маринова - секретар 

 

След проведените дискусии, бяха взети следните решения: 

1. Г-н Грудев презентира НСЧБ пред представителите на болници от 

регионите Бургас и Варна, които не са членове на сдружението. 

 

2. Доктор Кацаров представи проекта „Добра болница” 

- Да се изчакат мненията на пациентските организации, за 

въпросите и оценките на болниците 

- Да се избере дата за стартиране на сайта 

- Да се отвори сайта пробно, преди офицялното му откриване, 

за да могат пациентските и болнични организации да 

изкажат мнения за необходими промени и изчистване на 

грешки. 

3. Г-н Грудев презентира програмата за обмен на специалисти на 

НОРЕ 

4. Представителите на болници от регион Бургас искат да се работи за 

изчистване и конкретизиране на принципа за остойностяване на 

патеките за рехабилитация и долекуване. 

Представителите на болниците акцентираха върху факта за 

намаляване на бюджетите в регион Бургас за 2019 в сравнение с 

бюджета за 2018г. 

 5. 

  5.1 Да се разгледа възможността за „Гражданско сдружение” 

между всички болнични организации. 



  5.2 Д-р Кацаров да изготви примерен договор. 

 6. Да се поднови договора за домейн със СуперХостинг.БГ 

 7. УС на НСЧБ предлага за членове на Мениджърския съвет към 

БЛС: 

1. Д-р Венелина Милева 

2. Д-р Цветан Диманов 

 Предложениете кандидатури бяха приети със 7 гласа „За” 

 8.  

8.1Краят на ноември да се организира семинар за журналисти. 

8.2 Следващо заседание на УС на НСЧБ ще се проведе на 

1.10.2019г. /вторник/ от 13:00ч. в офиса на сдружението. 

 

Г-н Красимир Грудев - 

 

Д-р Цветан Диманов – 

 

Д-р Елиза Георгиева –  

 

Д-р Методи Янков –  

 

Д-р Динко Младенов – 

 

Д-р Александър Ангелов – 

 

Д-р Веселин Даскалов –  

 

Д-р Йордан Стайков –  

 

Д-р Венелина Милева -  


