
 

София, бул. „Ал. Дондуков”№ 115А , ет. 3, оф. 18 

тел: 0898 722 133                www.privatehospitals.bg 

 

 

ПРОТОКОЛ 

от заседание на УС на  НСЧБ 

 

Заседанието се проведе на 30.10.2018 г. от 13.00 ч. в офис на НСЧБ, 

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

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Информация от заседанията на работните групи към МЗ  

2. Обсъждане на предложеният от НС на НЗОК Проект на ЗИД на ЗЗО 

към ЗБНЗОК 2019 и предприемане на действия против приемането 

им в НС. 

3. Други 

 

 

Присъстваха: 

д-р Динко Младенов – член на УС на НСЧБ, упълномощен да 

представлява г-н Красимир Грудев - член на УС на НСЧБ 

д-р Цветан Диманов - член на УС на НСЧБ 

г-н Йордан Пейчев - представляващ г-жа Паланкалиева член на УС на  

НСЧБ 



Д-р Стойчо Кацаров упълномощен да представлява д-р Николай 

Болтаджиев – председател на УС на НСЧБ 

Валентина  Маринова – Секретар 

 

В резултат от направената дискусия УС на НСЧБ 

 

РЕШИ: 

 

1 Информация предоставиха д-р Диманов и г-н Пейчев 

1.1 РГ „Финансиране на здравната система” – разгледани са разработки 

изготвени във Варненски медицински университет и становище на 

Българска стопанска камара 

1.2 РГ „Болнична помощ” - състояла се е дискусия за възможността за 

повишаване на процента от БВП, който се отделя за здравеопазване.  

2 На предстоящото заседание на Комисията по здравеопазване да се представи 

становището на НСЧБ за предложения ЗИД на ЗЗО към ЗБНЗОК. 

За представител на НСЧБ на заседанието на Комисията по здравеопазване бе 

избран д-р Диманов. 

3 Други 

3.1 Д-р Диманов да организира среща с д-р Дечо Дечев на която да отидат 

с д-р Стойчо Кацаров. Тема на срещата е „Справедливото 

разпределение на разходите по клинични пътеки между отделните 

специалности по линия на НЗОК” 

3.2 Всички представители на НСЧБ в работни групи към МЗ да 

предоставят на мейла на сдружението, предложенията на други 

институции и организации, взели участие в РГ. След което да бъдат 

предоставени на всички членове на УС. 



3.3 Да се приканят членовете на НСЧБ да ни изпращат свои предложения 

по подготвяния ЗБНЗОК 

 

Следващо заседание на УС на НСЧБ 13.11.2018г. 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 -  

 

 

 

 


