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ПРОТОКОЛ 

 

 

 

От заседание на УС на НСЧБ на 26.12.2019 г. /вторник/ в 

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

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

 

 

1 Информация от Мениджърския съвет на БЛС 

 

2 Обсъждане на Проект на Наредба за определяне на пакета от 

здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната 

здравноосигурителна каса.  

 

3 Информация за Здравна конфереция в Берлин 

 

4 Информация за спечелено дело срещу ИАМН 

 

5 Изготвяне на становище по писмо от КЗК 

 

6 Други 

 

 

 



Присъстваха: 

Г-н Красимир Грудев – Председател на УС на НСЧБ 

Д-р Цветан Диманов – член на УС на НСЧБ 

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

Ангелов, член на УС на НСЧБ 

Д-р Методи Янков – член на УС на НСЧБ 

Д-р Венелина Милева - член на УС на НСЧБ  

 

След проведените дискусии, бяха взети следните решения: 

 

1. Да се внесе предложение в което да са вписани отпадането на 

мораториумът за нови дейности и да се изиска изброяване на 

дейностите остойностени в клиничните пътеки 

 

2. Наредбата да бъде атакувана в съда 

 

3. Членовете на НСЧБ сами да преценат дали ще се регистрират за 

участие в Конференцията в Берлин. НСЧБ няма да изпраща свой 

официален представител. 

 

4. Д-р Диманов представи казусът на делото спечелено срещу ИАМН 

 

5. Бе прието становище по зададените въпроси от КЗК 

 

6. Да се изпрати до всички членове мейл, с който да ги призовем да 

прегледат точките в сайта на „Добра болница” и да актуализират 

информационните си сайтове 

 

 

 



Следващо заседание на УС на НСЧБ ще се проведе на 10.12.2019г 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 Венелина Милева 

 

Д-р Динко Младенов – 

 

Д-р Александър Ангелов – 

 

Д-р Веселин Даскалов –  

 

Д-р Йордан Стайков -  


