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ПРОТОКОЛ 

 

От заседание на УС на НСЧБ на 15.10.2019 г. /вторник/ в 

13.00 часа в гр. София, офиса на сдружението „Ал. Дондуков” 

115А ет. 3 офис 18, при следния дневен ред 

 

 

Дневен ред 

 

  
1 Разглеждане на предложението на КРИБ за упълномощаването му 

от НСЧБ да го представлява в Националния съвет за тристранно 

сътрудничество.  

2 Предприемане на по-нататъшни действия за изплащане на 

надлимитната дейност, промени в ЗЗО, промени в цените, 

обемите и бюджета за БМП в ЗБНЗОК 2020 и НРД 2020. 

Съвместни действия с другите болнични организации и БЛС. 

3        Вземане на решение за тема и дата на организиране на кръглa 

маса/пресконференция и/или семинар с журналисти по темите от 

т.2, реформата в здравноосигурителния модел и мястото и ролята 

на частните ЛЗБП в тях. 

4        Обсъждане на въпроса за провеждане на следващи изнесено 

заседание на УС на НСЧБ. 

5         Финансова информация за дружеството към деветмесечието. 



 

Присъстваха: 

 

Г-н Красимир Грудев – Председател на УС на НСЧБ 

Д-р Цветан Диманов – член на УС на НСЧБ 

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

Ангелов, член на УС на НСЧБ 

Д-р Методи Янков – член на УС на НСЧБ 

Д-р Венелина Милева - член на УС на НСЧБ – по телефон 

 

 

След проведените дискусии, бяха взети следните решения: 

 

1.  

Да се изпрати мейл-запитване до членовете на НСЧБ, коя 

работодателска организация да бъде избрана да представлява НСЧБ 

в тристранния съвет – КРИБ, ССИ, БТПП, БСК, АИКБ. Да се 

покани на следващото заседание главният секретар на Съюз за 

стопанска инициатива. 

 

2.  

Да се изготви за следващото заседание на болничните организации 

на 24.10.2019, предложение за тригодишен план за ново 

остойностяване на клиничните пътеки. 

 

3.  

Да се предложи на всички болнични организации да се организира 

съвместна кръгла маса, на която да се обсъдят - изплащане на 

надлимитната дейност, промени в ЗЗО, промени в цените, обемите 

и бюджета за БМП в ЗБНЗОК 2020 и НРД 2020. 

 



Взето бе решение 4 и 5 точка от дневния ред да бъдат разгледани на 

следващо заседание на УС. 

 

Следващо заседание на УС на НСЧБ ще се проведе на 24.10.2019г от 

10:30ч. 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 -  

 


