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ПРОТОКОЛ 

от заседание на УС на  НСЧБ 

 

Заседанието се проведе на 21.11.2017 г. от 13.00 ч. в офис на НСЧБ, 

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

 

 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

 
1. Дискусия във връзка с влизане в сила от м.май на 2018г на Европейска 

директива за защита на личните данни.  

2. Разглеждане на казуса ПРОФОН –  изготвяне на писмо до Министерство 

на културата. 

3. Отчет за организирането на Райнни конференции на БЛС. 

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 Йордан Пейчев – представител на г-ж Планкалиева - член на УС на 

НСЧБ 

г-н Красимир Грудев – член на УС на НСЧБ 

Валентина  Маринова – Секретар 

 

В резултат от направената дискусия УС на НСЧБ 

 

РЕШИ: 
 

 
1.  Документите изготвени от д-р Стойчо Кацаров, във връзка с Европейска 

директива за защита на личните данни (примерни заповеди и инструкции, да 

се изпратят на членовете на сдружението) 

2. Да се изготви писмо до Министерство на здравеопазването, в което да се 

изиска Министерството проучи и да информира лечебните заведения, на кого 

и какви авторски права трябва да се заплащат. Трябва ли Лечебните заведения 

сами да търсят контакт с ПРОФОН И МЮЗИКАУТОРС. 

3.  

3.1 Проведени са разговори с други сродни организации за съвместно 

сътрудничество на Събора на БЛС.  

3.2 Проведени са учредителни събрания на дружества към БЛС в София, 

Пловдив и Плевен. 

3.3 Да се изпрати мейл до всички частни болници и да бъдат помолени да 

изпратят имената на избраните за делегати на Събора на БЛС. 

4. Отправено предложение от ББА за обединение на двете организации. 

Управителният съвет взе решение да се приемат като членове в НСЧБ, болници 

които до този момент са били членове на ББА. 



Следващо  заседание на УС на НСЧБ 5.12.2017г. от 13:00ч. в  офиса на 

сдружението. 

 

д-р Николай Болтаджиев –  

 

г-н Елиза Георгиева – 

 

д-р Венелина Милева –  

 

д-р Методи Янков  -  

 

д-р Михаил Зортев -  

 

г-н Йордан Пейчев –  

 

г-н Красимир Грудев –  

 

д-р Цветан Диманов 

 

д-р Динко Младенов 


