ПРОТОКОЛ
от заседание на УС на НСЧБ

Заседанието се проведе на 01.11.2016г от 15.00ч в зала „Овална” в сградата на БЧК, бул.
Джеймс Баучер № 76, София, при следния.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Анализ на проведеният в гр. Петрич семинар с журналисти с ресор “Здравеопазване”.
Докладчик: Валентина Маринова
2. Обсъждане на плащането на членски внос от болници с един собственик.

3. Писмо до Министерство на туризма
Докладчик: Боряна Маринкова
4.

Становище относно проектобюджета на НЗОК
Докладчик: д-р Николай Болтаджиев

5. Други

Присъстваха:

д-р Николай Болтаджиев –председател на УС на НСЧБ
д-р Цветан Диманов – 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
д-р Методи Янков – член на УС на НСЧБ
Валентина Маринова - Секретар

В резултат от направената дискусия УС на НСЧБ

РЕШИ:

1. Анализ на проведеният в гр. Петрич семинар с журналисти с ресор Здравеопазване.
Журналисти
Брой журналисти – 22 човека
Представени медии – 20

Публикации
24 публикации
3 телевизионни репортажа
1 радио репортаж
Данните са до 27.10.2016
2. Въпросът с плащанията на членски внос от болници с един собственик да бъде
разгледан на Общото събрание. Дотогава се изпълнява Устава на сдружението, според
който всеки член на сдружението /независимо от факта кой е собственик/ дължи
членски внос.
3.

Писмото до Министерство на туризма бе прието от всички присъстващи членове

на УС на НСЧБ. Писмото да се изпрати на Министерство на Туризма
4.

Да се заплати сумата от 1680лв. за публикуване на Становище на НСЧБ по

проект на Закона за бюджета на НЗОК за 2017г. във в.” Капитал дейли”
5.

Други

5.1 Одобрено бе становище на НСЧБ относно Проект на Закон за изменение и
допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Писмото да
се изпрати до Министерство на здравеопазването. Да се качи в сайта на сдружението
и да се изпрати на всички членове на сдружението, както и на всички частни
болници- не- членове на НСЧБ. Да се изпрати на медиите по мейл.
5.2 Взето бе решение д-р Диманов и г-н Пейчев да проведат разговори с г-н
Григоров от БЧК, относно тяхно писмо с искане за заплащане на допълнителен наем
за ползване на заседателни зали.

5.3 Да се предизвика заседание на здравната комисия към АИКБ и да се проведат
разговори за Проекта за бюджет на НЗОК за 2017 г. с краен резултат- АИКБ да
подкрепи Становището на НСЧБ.
5.4. Да се изготви база данни за кореспонденция с всички частни болници в
страната.

Д-р Николай Болтаджиев -

Д-р Цветан Диманов -

Д-р Михаил Зортев –

Д-р Динко Младенов –

Д-р Методи Янков -

