
 

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 15.1.2019 г. от 13.00 ч. в офис на НСЧБ, 

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

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Подготовка на Общо събрание 2019г 

2. Обсъждане на Новият договор за изменение и допълнение на НРД 

2018 

3. Обсъждане на предложение за ПР  

4. Създаване на сайт с обобщена информация за специалисти и 

технологични възможности на лечебните заведения, членове на 

НСЧБ 

5. Справка за плащанията на членски внос през 2018г 

6. Други 

 

Присъстваха: 

д-р Николай Болтаджиев – Председател на УС на НСЧБ 

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



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

НСЧБ.  

д-р Цветан Диманов - – член на УС на НСЧБ 

г-н Красимир Грудев – член на УС на НСЧБ 

д-р Методи Янков - член на УС на НСЧБ 

Костадин Костадинов – представител на МБАЛ „Иван Рилски 2003” 

Валентина  Маринова – Секретар 

 

В резултат от направената дискусия УС на НСЧБ 

РЕШИ: 

1.  

1.1 Да се изпрати мейл до всички членове на сдружението с въпрос: 

Кой ден от работната седмица предпочитат за провеждане на 

Общото събрание 

1.2 Да се обсъди, необходими ли са промени в Устъва на НСЧБ 

 

2.   Обсъждане на  промени в анекс към НРД 2018:  

2.1 Намаляване на цените на някои клинични пътеки; 

2.2 Въвеждане на лимит на леглата на ден според правилника на 

болницата; 

2.3 Да се организира среща с д-р Маджаров председател на БЛС 

 

3. Ще се ползва ПР на ЦЗПЗ при нужда. При добро сътрудничество, 

ще се обсъди на по-късен етап граждански договор 

4. Вземане на решение се отлага за по-късен етап 

5. Да се изготвят и изпратят проформа фактури с придружителни 

писма, до членовете на сдружението, неизвършвали плащания на 

членски внос през 2018г. 



6.  

6.1 Да се изпрати мейлна членовете на сдружението с линк към 

гласуването за класацията „Мъж на годината” и да бъдат призовани 

да подкрепят д- Иво Петров 

6.2 Приема се идеята, да се качват статии на здравна тема на 

страницата на сдружението във Фейсбук 

 

Следващо заседание на УС на НСЧБ 29.1.2019г. 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 -  

 


