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ПРОТОКОЛ 

от заседание на УС на  НСЧБ 

Заседанието се проведе на 24.4.2018 г. от 13.00 ч. в офис на НСЧБ, 

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

 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

 

1. Нормативна база – Новата здравна карта 

2. Организиране на среща с управителния съвет на частните 

зравноосигурителни фондове 

3. Организиране на конференцията  

4. Други. 

 

 

Присъстваха: 

 

д-р Николай  Болтаджиев –председател на УС на НСЧБ 

д-р Цветан Диманов – член на УС на НСЧБ 

д-р Михаил Зортев- представляващ д-р Мазнейков член на УС на НСЧБ 



г-н Красимир Грудев - член на УС на НСЧБ 

д-р Методи Янков – член на 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.  

1.1 Да се заведат жалби срещу НРД 2018, новият анекс с промените в 

приложенията. 

1.2 Да се изготви становище по новата Здравна карта. 

1.3 Становища по новоизлезли и подготвяни стандарти. 

 

2. Да се организира среща с Асоциация на Лицензираните доброволни 

дружества за здравно осигоряване на 8.05.2015г с теми: 

 Официализиране на доплащанията от Здравни фондове 

 Идеи как да се увеличат от фондовете одобренията на доплащания. 

 Мнения за демонополизация на НЗОК 

 

3. Конференцията се отлага – на следващо заседание ще бъде оточнено за 

кога. 

 

4.  

 

1.1 Получените на мейла на сдружението попълнени от членовете на 

сдружението въпросници, да бъдат изпратени на проф. Михайлова. 



1.2 Да се организира среща с д-р Балтов 

1.3 На събора на БЛС да се работи за избиране на член на НСЧБ в УС на 

БЛС 

 

Следващо заседание на УС на НСЧБ 8.05.2018г. 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 Венелина Милева –  

 

г-н Йордан Пейчев -  

 

 


