
София, бул. „Ал. Дондуков”№ 115А , ет. 3, оф. 18
тел: 0898 722 133

 

от заседание на УС на  НСЧБ

Заседанието се проведе на 17

 
 
 

 

1. Разглеждане на предложение за създаване на интернет платформа с информация за 

всички лечебни заведения, техните специалисти и възможности.

2. Организиране на Общо събрание на НСЧБ

3. Други  

 

 

Присъстваха: 

 

д-р Николай  Болтаджиев –председател на УС на НСЧБ

 д-р Цветан Диманов – член на УС на НСЧБ

д-р Динко Младенов – член на УС на НСЧБ 

г-н Красимир Грудев – член на УС на НСЧБ

д-р Методи Янков – член на УС на НСЧБ

д-р Христо Мазнейков – член на УС на НСЧБ

д-р Йордан Георгиев – член на УС на НСЧБ

 

 

София, бул. „Ал. Дондуков”№ 115А , ет. 3, оф. 18 
тел: 0898 722 133                www.privatehospitals.bg 

 

 

ПРОТОКОЛ 

от заседание на УС на  НСЧБ 

 

17.03.2017 г. от 13.00 ч. в Хотел Форум, София, при следния

ДНЕВЕН РЕД: 
 

Разглеждане на предложение за създаване на интернет платформа с информация за 

всички лечебни заведения, техните специалисти и възможности. 

Организиране на Общо събрание на НСЧБ 

председател на УС на НСЧБ 

член на УС на НСЧБ 

член на УС на НСЧБ  

член на УС на НСЧБ 

член на УС на НСЧБ 

член на УС на НСЧБ 

член на УС на НСЧБ 

 
 

Форум, София, при следния 

Разглеждане на предложение за създаване на интернет платформа с информация за 



Валентина  Маринова – Секретар 

Боряна Маринкова – PR 

 

 

Гости:  

Д-р Елиза Георгиева 

Д- Стойчо Кацаров 

Д-р Явор Дренски 

Г-н Никола Анев 

 

 

В резултат от направената дискусия УС на НСЧБ 

 

РЕШИ: 

 

  

1. Разглеждане на предложение за създаване на интернет платформа с информация за 

всички лечебни заведения, техните специалисти и възможности. Остава за следващо 

заседание на УС. 

2.  Да се предложи на Общото събрание тайно гласуване на избор за членове на 

Управителния съвет, които не съберат 50% +1 да се гласуват ънблок до достигане 

на брой от 9 члена. 

Управителният съвет взе решение на основание устава на сдружението – 

членовете не извършвали плащане на членски внос повече от една година, нямат 

право на глас в Общото събрание. Към протокола от заседанието се прилага 

списък с болниците – членове на НСЧБ за които е констатирано, че не са 

изплащали членски внос за повече от една година. 

3.  Представяне на г-н Никола Анев, предложен от УС на НСЧБ за представител на 

АИКБ в НС на НЗОК.  

Представителя на АИКБ в НС на НЗОК трябва да представлява и защитава 

интересите на частните болни в България. 

 



Следващо заседание на УС на НСЧБ 28.03.2017 от 13:00ч на адрес бул. „Ал. 

Дондуков” 115А 

 

Д-р Николай Болтаджиев - 

 

Д-р Цветан Диманов - 

 

Д-р Динко Младенов –  

 

Д-р Йордан Георгиев –  

 

Г-н Красимир Грудев – 

 

Д-р Христо Мазнейков – 

 

Д-р Методи Янков -  

 

 

 

 


