
 
 

 
 
 

ПРОТОКОЛ 

от заседание на УС на  НСЧБ 

Заседанието се проведе на 04.10.2016г от 16.00ч в зала „Вашингтон” в сградата на БЧК, 

бул. Джеймс Баучер № 76, София, при следния. 

 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 
 

1. Среща с д-р Кузман Николов. 
Докладва: г-н Красимир Грудев 

2. Служебен мейл на НСЧБ 

Докладчик: Боряна Маринкова, Валентина Маринова 

3. Мейли до членове със забавено плащане на членски внос. 

Докладчик: Валентина Маринова 

4. Разглеждане становището на БЛС относно решение на НЗОК взето на 08.09.2016г. 

Докладчик: д-р Николай Болтаджиев 

5. Обсъждане организацията на семинар, на НСЧБ на 21 и 22 октомври в Петрич. 

Докладчик: Боряна Маринкова 

6. Решение за заплащане на такса от 5 000 лв. за участие в годишна конференция „Може ли 

здравният сектор да бъде следващия двигател на икономическия растеж”.  

Докладчик: Валентина Маринова 

7. Решение за заплащане на таксите за участие на членове на УС в конференция „Може ли 

здравният сектор да е следващият двигател на икономическия растеж” 

Докладчик: Валентина Маринова 

8. Информация от  д-р Янков за участието му в срещи организирани от АИКБ и МЗ. 

Докладчик: д-р Методи Янков 

9. Среща в Министерство туризма с зам. министър Ирена Георгиева. 

Докладчик: д-р Боряна Маринкова 



10.  Други 

 
 

 
Присъстваха: 

 
 д-р Николай Болтаджиев –председател на УС на НСЧБ 

 д-р Цветан Диманов – член на УС на НСЧБ 

 Красимир Грудев - член на УС на НСЧБ 

 д-р Михаил Зортев – пълномощник на д-р Мазнейков – член на УС на НСЧБ 

 Д-р Динко Младенов – член на УС на НСЧБ 

Боряна Маринкова – PR и представител на Болница Токуда 

д-р Явор Дренски – гост 

 Валентина  Маринова – Секретар 

 

В резултат от направената дискусия УС на НСЧБ 

РЕШИ: 

 

 

По т. 1 Г-н Кузман Николов ще бъде поканен на следващо заседание на УС на НСЧБ на 

18.10.2016г 

По т. 2 Хостингът да бъде сменен. За нов доставчик на хостинг услуги бе избран 

SUPERHOSTING.BG. Да се заплати новият хостинг на стойност – 111,75лв. Д-р 

Диманов поема отговорност за смяната на хостинга и изработването на служебен 

e-mail на сдружението. 

По т. 3  

Да се изиска справка от счетоводството за приходите и разходите на сдружението 

за периода от 1.01 до 1.09.2016г, на базата на която да бъде обсъдено евентуално 

намаляване на месечния членски внос за 2017г. Във връзка с това да се изпрати 

подсещащ мейл и мейл с проформа фактури през личния мейл на Валентина 

Маринова на неплатилите  до момента членски внос за 2016 г.  

След създаването на нов служебен мейл, да се изпратят повторно на тези, които 

още не са извършили плащане.  



 

По т. 4 Становището на БЛС относно решение на НЗОК взето на 08.09.2016г. да бъде 

изпратено до всички членове на НСЧБ. 

По т. 5 Програмата на срещата с журналисти в гр. Петрич ще съдържа следните точки:  

1) Откриване на семинара - д-р Николай Болтаджиев, председател УС на НСЧБ, 

г-н Димитър Бръчков, кмет на гр. Петрич, г-н Георги Динев, председател на 

Общински съвет на гр. Петрич 

2) Д-р Николай Болтаджиев, председател на УС на НСЧБ – Обзор на дейността на 

НСЧБ по отношение на здравната реформа. 

3) Д-р Стойчо Кацаров, председател на ЦЗПЗ – Правни аспекти на 

автентификацията на пациентите в болниците.  

4) Д-р Елиза Георгиева, член на УС на НСЧБ – Организационни и технически проблеми 

на автентификацията на пациентите в болниците. 

5) Д-р Цветан Диманов, член на УС на НСЧБ - Ролята на държавата за 

финансовото обезпечаване на здравната система и поведението й като платец 

на здравноосигурителни вноски 

6) Г-н Красимир Грудев, член на УС на НСЧБ – #Кой източва здравната каса? 
 

По т.6 Проведе се гласуване, след което бе взето решение да не се заплащат 5 000лв за 

участие в годишната конференция  на Капитал. Гласуването се извърши по телефон и 

завърши с : 

За – 3 члена на УС -  д-р Георгиева, д-р Ваклинов, д-р Младенов 

Против – 4 члена на УС – д-р Янков, д-р Зортев, д-р Болтаджиев, г-н Грудев 

Въздържал се – 1 член – д-р Диманов 

По т. 7 Проведе се гласуване, след което бе взето решение да се заплатят поканите на 

членовете на НСЧБ, които ще присъстват на конференцията на Капитал, в размер 

на 120,00л/ участник  . Гласуването завърши с : 

За – 5 члена – д-р Болтаджиев, д-р Георгиева, д-р Ваклинов, д-р Диманов, г-н Грудев 



Против – 3 члена – д-р Зортев, д-р Младенов, д-р Янков 

Въздържал се – няма 

По т. 8 Д-р Янков ще предостави информация от срещите си в АИКБ и МЗ на следващо 

заседание на 18.10.2016г 

По т. 9 Насрочена е дата за среща в Министерство на туризма със зам. Министър Ирена 

Георгиева на 13.10.2016г от 14:00 часа. В срещата ще участват д-р Болтаджиев, 

Боряна Маринкова, д-р Колев и Мария Чипилева. 

По т. 10  

10.1 Г-н Красимир Грудев ще изготви писмо до HOSPEEM – международна 

асоциация на работодателите в здравната сфера -  което да бъде изпратено от 

новия мейл. 

10.2 Взето бе решение д-р Зортев да представлява НСЧБ в тристранния съвет към 

МЗ. 

10.3 Бяха избрани членове на управителния съвет, които да вземат участие в 

работната група към МЗ „Партньорство за здраве” – д-р Динко Младенов, д-р 

Николай Болтаджиев, г-н Грудев. 

10.4 Да се проведе разговор с БЛС, с молба да предоставят справка по проекто-

бюджет за 2017, както и за генерираната до момента надлимитна дейност на 

ЛЗБП за 2016г. 

 Да поканим на следващо заседание д-р Грозев за координиране на становища с 

БЛС. 

 

 

Д-р Николай Болтаджиев - 

 

Д-р Цветан Диманов - 

 



Д-р Михаил Зортев -  

 

Г-н Красимир  Грудев -  

 

Боряна Маринкова – PR и представител на болница Токуда 

 

Д-р Динко Младенов -  

 

 


