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ПРОТОКОЛ 

от заседание на УС на  НСЧБ 

Заседанието се проведе на 6.3.2018 г. от 13.00 ч. в офис на НСЧБ, 

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

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Да се разгледа юридически казуса с преиздаване на нормативни документи 

2. Предприемане на действия срещу приемането на: 

2.1 Здравна карта 

2.2 Наредба за критериите за сключване на договори с ЛЗ 

2.3 Медицински стандарти 

2.4 Закон за борба с корупцията 

3. НРД 2018 

4. Предложение за провеждане на конференция с работно заглавие „Ролята 

на частната собственост в системата на здравеопазването в България” 

5. Общо събрание на НСЧБ 

6. Други. 

 

Присъстваха: 

д-р Николай  Болтаджиев –председател на УС на НСЧБ 



д-р Цветан Диманов – член на УС на НСЧБ 

г-н Красимир Грудев - член на УС на НСЧБ 

УС на НСЧБ 

д-р Динко Младенов - член на УС на НСЧБ 

Валентина  Маринова – Секретар 

 

 

В резултат от направената дискусия УС на НСЧБ 

 

РЕШИ: 

 

1. Д-р Кацаров проучва юридически възможности за внасяне на жалба или 

сигнал до прокоратурата , срещу повтарящото се преиздаване на идентични 

нормативни актове, по които вече има влезли в сила решения на ВАС. Да 

се изготви сигнал до ВАП 

 

2.  

 

Да се изготвят жалби по всяка една от подточките: 

2.1 Здравна карта 

2.2 Наредба за критериите за сключване на договори с ЛЗ 

2.3 Медицински стандарти 

2.4 Закон за борба с корупцията 

 

3. Да се заведе жалба срещу НРД 2018 наредба №2 

 



4. На 12.04.2018 да се организира конференция в Хотел Балкан с тема „Ролята 

на частната собственост,пазара и конкуренцията в системата на 

здравеопазването в България” 

5. Да се проведе извънредно заседание на УС на 16.03.2018г в хотел „Форум” 

преди заседанието на Общото събрание, за уточняване на кворума на 

събранието 

 

 

Следващо заседание на УС на НСЧБ 16.03.2018г. от 14:00ч. в хотел 

„Форум” 

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 Венелина Милева –  

 

г-н Йордан Пейчев -  

 

 


