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ПРОТОКОЛ 

От заседание на УС на НСЧБ, проведено в офисът на 

сдружението и онлайн чрез Скайп конферентна връзка на 

12.1.2021 г. /вторник/ от 13.00 часа, при следния дневен ред 

 

ДНЕВЕН РЕД 

1. Обсъждане на проектите за Стандарти по „Очни болести”, 

„Детска клинична хематология и онкология” и „Нефрология” 

2. Обсъждане на Анекс към НРД 2020-2022 

3. Състояние на ЛЗ във връзка с епидемиологичната обсановка с 

COVID – 19 

- Обсъждане на предложение към МЗ за поетапно 

освобождаване на неспециализираните болници от 

задължението да приемат пациенти с COVID – 19 

- Обсъждане на предложение към МЗ за възстановяване на 

плановия прием и плановите операции 

4. Други. 

 

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 Венелина Милева - член на УС на НСЧБ 



Д-р Веселин Даскалов - член на УС на НСЧБ 

Д-р Елиза Георгиева - член на УС на НСЧБ 

Д-р Методи Янков - член на УС на НСЧБ 

Д-р Вергиния Цанова - представляваща с пълномощно д-р Йордан 

Стайков - член на УС на НСЧБ  

 

След проведените дискусии, бяха взети следните решения: 

1. Изготвено е предложение за становище по медицински стандарт 

„Очни болести”. Предложението бе прието с 7 гласа „За”. 

Да се изготви обобщаващо становище по всички проекти за 

медицински стандарти представени на сайта на МЗ. 

2. Ще бъде обсъден след обнародване в Държавен вестник 

3. Да се изготви декларация до МЗ с искане за отмяна на заповедта 

забраняваща плановия прием и планоите дейности в БМП. 

Организацията на лечение на пациенти с Ковид да е съобразно с 

разпространението на вируса. Да се опомене в декларацията, че 

болниците ще останат в готовност - при разширяване на 

епидемията да възстановят Ковид зоните.  

 

Следващо заседание на УС на НСЧБ ще се проведе на 26.1.2021г от 

13:00ч. в офиса на сдружението или онлайн чрез Скайп 

конферентна връзка. 

 

Г-н Красимир Грудев - 

 

Д-р Цветан Диманов – 

 

Д-р Елиза Георгиева –  

 



Д-р Методи Янков –  

 

Д-р Венелина Милева 

 

Д-р Динко Младенов – 

 

Д-р Александър Ангелов – 

 

Д-р Веселин Даскалов –  

 

    Д-р Йордан Стайков - 


