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ПРОТОКОЛ 

от заседание на УС на  НСЧБ 

 

Заседанието се проведе на 18.07.2017 г. от 13.00 ч. в офис на НСЧБ, 

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

 
 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Обсъждане подготовка на кръгла маса – 03.10.2017г..  

2. Информация за предстоящото посещение на генералния секретар на 

HOSPEEM. 

3. Обсъждане на предложения за критерии за промяна на медицинските 

стандарти. 

4. Запознаване с проектозакони изготвени от д-р Стойчо Кацаров. 

5.   Други 

 

Присъстваха: 

д-р Николай Болтаджиев – Председател на УС на НСЧБ 

д-р Елиза Георгиева – член на УС на НСЧБ 

д-р Цветан Диманов – член на УС на НСЧБ 

д-р Динко Младенов – 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 

Боряна Йрданова - PR 

Валентина  Маринова – Секретар 

 

В резултат от направената дискусия УС на НСЧБ 

 

РЕШИ: 
 

1.   

1.1 Кръглата маса да се организира само от НСЧБ и ЦЗПЗ.  

1.2 Темите, които ще бъдат разглеждани на кръглата маса, ще бъдат обсъдени 

на заседание през месец септември. 

1.3 Д-р Кацаров ще представи предложения за промени в законите в началото 

на септември месец. 

2.  

2.1  Главният секретар на HOSPEEM ще посети само болници в София. 

2.2  Г-н Грудев да изготви бюджет необходим за командироването му на 

заседания на HOSPEEM и HOPE. 

2.3 Да се изготви документ, в който да се представи на главния секретар на 

HOSPEEM, предложение за свободно движение на пациенти в рамките на 

ЕС. 

3. Да се изготвят предложение за изготвяне на механизам за   

медицински стандарти – диагностичен, терапефтичен, хирургичен, 

педиатричен. 

4. Д-р Кацаров ще подготви предложения за промени в закона за 

здравното осигуряване и закона за застраховането.  



5.  

5.1 Приема се единодушно, подсещащо писмо към членовете на НСЧБ, 

не извършвали плащане на членски внос от началото на годината. 

5.2  Да се заплати капаро, за наемане на зала в хотел Балкан за кръгла 

маса на 03.10.2017г. 

 

Следващо заседание на УС на НСЧБ 18.07.2017г. от 13:00ч. в офиса на 

сдружението. 

 

д-р Николай Болтаджиев –  

 

г-н Елиза Георгиева – 

 

д-р Цветан Диманов –  

 

д-р Методи Янков  -  

 

д-р Динко младенов -  

 

г-н Йордан Пейчев -  

 

 


