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ПРОТОКОЛ 

от заседание на УС на  НСЧБ 

 

Заседанието се проведе на 12.09.2017 г. от 13.00 ч. в офис на НСЧБ, 

бул. Ал. Дондуков № 115А ет. 3 ап. 18, София, при следния 

 
 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Информация за проекта на НСЧБ по "Транснационални и дунавски 

партньорства за заетост и растеж" . 

2. Информация от Общо събрание на HOSPEEM. 

3. Информация за предстоящото посещение на генералния секретар на 

HOSPEEM. 

4. Обсъждане на възможности за активно участие и представителство в БЛС.  

5. Обсъждане организирането на кръгла маса 03.10.2017г. 

6. Други 

 

Присъстваха: 

д-р Николай Болтаджиев – Председател на УС на НСЧБ 

д-р Елиза Георгиева – член на УС на НСЧБ 

д-р Венелина Милева – член на УС на НСЧБ 



д-р Михаил Зортев – представител на д-р Христо Мазнейков член на УС на 

НСЧБ 

д-р Методи Янков – член на УС на НСЧБ 

г-н Йордан Пейчев – представител на г-ж Планкалиева - член на УС на 

НСЧБ 

г-н Красимир Грудев – член на УС на НСЧБ 

Боряна Йрданова - PR 

Валентина  Маринова – Секретар 

 

В резултат от направената дискусия УС на НСЧБ 

 

РЕШИ: 
 

1.  Проекта на НСЧБ по "Транснационални и дунавски партньорства за 

заетост и растеж" е получил отказ по административни причини. Проектът ще 

бъде подготвен за внасяне през следващата година. 

2. На заседанието на общото събрание на HOSPEEM е взето решение за 

увеличаване на членския внос. За НСЧБ той ще е 6300 евро. 

3. Главният секретар на HOSPEEM, ще пристигне в България на 

26.09.2017 г. на 27.09.2017 ще посети МБАЛ Аджибадем Сити клиник 

болница Токуда и МБАЛ Полимед. В 16:00ч.  ще присъства на заседание 

на УС на НСЧБ. Заседанието на УС ще се състои в хотел „Форум”. Ще 

се проведе и работна вечеря. 

4.  

4.1 Обсъдиха се предложения за промени в устава на Софийската 

лекарска колегия. 

4.2 УС на НСЧБ взе решение да се създадат дружества, членове на 

БЛС в болниците членове на сдружението , в които няма такива. 



 

5. Ще се проведе извънредно заседание и среща с представители на 

ББА и СОББ за уточняване на темите на кръглата маса, на 15.09.2017г. 

от 11:30ч в офиса на НСЧБ. 

 

Следващо заседание на УС на НСЧБ 27.09.2017г. от 16:00ч. в  хотел 

„Форум”  

 

д-р Николай Болтаджиев –  

 

г-н Елиза Георгиева – 

 

д-р Венелина Милева –  

 

д-р Методи Янков  -  

 

д-р Михаил Зортев -  

 

г-н Йордан Пейчев –  

 

г-н Красимир Грудев -  

 

 


