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ПРОТОКОЛ 

от заседание на УС на  НСЧБ 

 

Заседанието се проведе на 28.03.2017 г. от 13.00 ч. в офис на НСЧБ, 

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

 
 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

 

1. Разглеждане на предложение за създаване на интернет платформа с 

информация за всички лечебни заведения, техните специалисти и възможности. 

2.  Препоръки на НСЧБ към БЛС и НЗОК за изготвяне на указания към НРД 

2017 

3. Общо заседание с УС на АИКБ във връзка със смяна на представителя на 

АИКБ в НС на НЗОК 

4. 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 Елиза Георгиева – член на УС на НСЧБ 

д-р Методи Янков – член на УС на НСЧБ 

д-р Михаил Зортев – член на УС на НСЧБ 

д-р Венелина Милева – член на УС на НСЧБ 

г-жа Лушка Паланкалиева – член на УС на НСЧБ 

 

Боряна Маринкова – PR на НСЧБ 

Валентина  Маринова – Секретар 

 

В резултат от направената дискусия УС на НСЧБ 

РЕШИ: 

 

1.  Платформата ще предоставя информация за частните болници в България, 

ще спомага за координиране на по-бързо обслужване на пациенти и 

полезна информация за налични специалисти и технически възможности на 

лечебните заведения. Да се затвори кръга за консултации и превеждане на 

пациенти между болниците. Интернет платформата да се концентрира 

върху представянето на частните болници в България.  

Боряна Маринкова ще проучи необходимото техническо обезпечаване. 

2.  Да се внесат в НС на НЗОК и БЛС предложения за промени в НРД 2017. 

Осъществяване на среща с д-р Грозев в офиса на БЛС. 

3.  На общото заседание на НСЧБ и АИКБ ще вземат участие д-р 

Болтаджиев, д-р Янков, д-р Диманов, г-жа Паланкалиева, д-р Милева, 

г-н Грудев.  

Да се представят пред УС на АИКБ три предложения за представител 

в НС на НЗОК.  



1. Д-р Дренски 

2. Д-р Фийков 

3. Г-жа Гринко 

На общото заседание да се предложи да се издигнат общи кандидатури за 

представители в НС на НЗОК, от четирите работодателски организации. 

 

Следващо заседание на УС на НСЧБ 11.04.2017г. от 13:00ч. в офиса на 

сдружението. 

 

Д-р Николай Болтаджиев - 

 

Д-р Цветан Диманов - 

 

Д-р Динко Младенов –  

 

Д-р Елиза Георгиева –  

 

Г-н Красимир Грудев – 

 

д-р Методи Янков – 

 

д-р Михаил Зортев –  

 

д-р Милева –  

 

г-жа Паланкалиева -  


