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ПРОТОКОЛ 

от заседание на УС на  НСЧБ 

 

Заседанието се проведе на 21.05.2019 г. от 13.00 ч в офиса на сдружението гр. 

София бул. АЛ. Дондуков №115А ап. 18, при следния 

 

 

ДНЕВЕН РЕД 

1. Вземане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на 

НСЧБ. 

1.1. Определяне на дата на извънредното Общо събрание. 

1.2. Приемане на предложение за дневен ред на извънредното 

Общо събрание, в това число (но не само): 

- Предложение за промени в Устава в частта за размера на  

членския внос; 

- Предложение за попълване на състава на Управителния съвет; 

- Предложение за приемане на разширена длъжностна 

характеристика за длъжността изпълнителен директор и 

възнаграждението му, в случай че е лице извън състава на УС; 

- Предложение за приемане на Програма за развитие на НСЧБ. 



2. Обсъждане на дата, формат и съдържание на разговори с УС на 

БЛС относно участие на НСЧБ в подготовката и преговорите по 

НРД 2020 (или анекса за 2020г. към НРД 2019) 

3. Обсъждане на резултатите от срещата с Търговското аташе на САЩ 

и възможностите за сътрудничество. 

4. Други. 

 

 

Присъстваха: 

 

 г-н Красимир Грудев – Председател на УС на НСЧБ 

д-р Цветан Диманов  – член на УС на НСЧБ 

д-р Методи Янков - член на УС на НСЧБ 

д-р Александър Ангелов- член на УС на НСЧБ 

д-р Йордан Стайков - член на УС на НСЧБ 

д-р Динко Младенов – член на УС на НСЧБ чрез телефонна връзка 

Валентина  Маринова – Секретар 

 

 

В резултат от направената дискусия УС на НСЧБ 

 

РЕШИ: 

 

1. По т.1: 

1.1 Общото събрание на НСЧБ ще се проведе на 25.06.2019 в Хотел 

Форум от 14:00 часа 

1.2  Дневен ред на общото събрание: 

 



1/ Вземане на решение за намаляване на членския внос на 

сдружението и съответните промени в устава. 

2/ Попълване на управителния съвет на НСЧБ 

3/ Приемане на програма за развитие на НСЧБ 

4/ Други 

 

2. Точката ще бъде обсъдена на следващо заседание на УС на НСЧБ 

 

3. По т. 3 

3.1 От търговското аташе на САЩ ще се получава информация за 

възможности за допълнителна квалификация на медицински 

персонал в здравни институции и центрове в САЩ. 

3.2  На НСЧБ ще бъде предоставяна информация за предстоящи събития 

в здравната сфера, на които ще вземат участие фирми във 

фармацефтичния бизнес и производство на иновативна медицинска 

техника. 

3.3  Ще ни бъде предоставена информация за възможности за 

финансиране на закупуване на медицинска техника произведена от 

фирми в САЩ. 

 

4.  

4.1 Техническата характеристика за изготвянето на онлайн 

платформа на НСЧБ е предоставена на фирма за изготвяне на 

оферта. 

4.2 Решение за участи на НСЧБ в работната среща на Глобал хелт 

акредитейшън ще бъде взето на следващо заседание. 

 
 



Следващото заседание на УС на НСЧБ ще се проведе на 1.06.2019г. от 

13:00ч. в офиса на сдружението,  

Г-н Красимир Грудев – 

 

Д-р Цветан Диманов - 

 

Д-р Динко Младенов –  

 

Д-р Елиза Георгиева –  

 

д-р Методи Янков – 

 

д-р Александър Ангелов –  

 

д-р Веселин Даскалов –  

 

д-р Йордан Стайков -  


