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ПРОТОКОЛ 

 

От заседание на УС на НСЧБ на 9.07.2019 г. /вторник/ в 

13.00 часа в гр. София, офиса на сдружението „Ал. Дондуков” 

115А ет. 3 офис 18, при следния дневен ред 

 

 

Дневен ред 

 

  
1. Подготвяне на заявление до Министерски съвет във връзка с 

изискването за тълкуване на разпоредби от Наредба за 

осъществяване правото на достъп до медицинска помощ 

2. Обсъждане на становище по Новия модел на здравно 

осигуряване  

3. Презентация на  Найкомс  - системи за Телемедицина 

4. Други 

 
 
 

Присъстваха: 

 

Г-н Красимир Грудев – Председател на УС на НСЧБ 

Д-р Цветан Диманов – член на УС на НСЧБ 

Д-р Динко Младенов - член на УС на НСЧБ 

Г-н Ивайло Иванов – представляващ  с пълномощно д-р Александър 

Ангелов, член на УС на НСЧБ 



Д-р Веселин Даскалов – член на УС на НСЧБ 

 

След проведените дискусии, бяха взети следните решения: 

 

1.  
Подготвеното заявление с добавените текстове от д-р Диманов и 
съобразено с текста на д-р Стайков, бе одобрено с 5гласа „За” 
 

2.  

На кръглата маса организирана от МЗ, по предложение на д-р 

Даскалов,  представители на сдружението ще бъдат  

- Г-н Грудев 

- Д-р Диманов 

- Д-р Янков 

УС реши да предложи на кръглата маса две основни искания към 

предлагания Нов модел на здравно осигуряване: 

- Таван на печалбата на частните застрахователни/осигурителни 

фондове 

- Да бъде създаден гаранционен фонд по подобие на 

съществуващия в банковата система 

 

3.  

Пред членовете на УС на НСЧБ бе направена демонстрация на 

онлайн платформа за връзка между пациенти и лекари и лекари 

от едно населено място с колеги от отдалечени райони. 

УС прие презентационните материали на фирмата, които ни 

бъдат предоставени, да се изпратят за информация на членовете 

на сдружението. 

 

 



4.  

4.1 Следващо редовно заседание на УС на НСЧБ ще се проведе 

на 03.09.2019г. Ако междувременно изникне ситуация за 

провеждане на извънредно заседание на УС, членовете ще бъдат 

информирани по мейл и телефон.. 

 

4.2 Да се организира изнесено заседание на УС на НСЧБ в 

Слънчев бряг на 13.09.2019г., на което да се поканят бивши 

настоящи и потенциални членове на сдружението от района на 

Бургас и Варна. 

 

Следващо заседание на УС на НСЧБ ще се проведе на 3.09.2019г от 

13:00ч. в офиса на сдружението. 

 

Г-н Красимир Грудев - 

 

Д-р Цветан Диманов – 

 

Д-р Елиза Георгиева –  

 

Д-р Методи Янков –  

 

Д-р Динко Младенов – 

 

Д-р Александър Ангелов – 

 

Д-р Веселин Даскалов –  

 

Д-р Йордан Стайков -  


