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ПРОТОКОЛ 

 

 

 

От заседание на УС на НСЧБ на 21.1.2020 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. Във връзка с предстоящата смяна на представител на 

организациите на работодателите в НС на НЗОК – гост на 

заседанието на УС ще бъде д-р Аркади Шарков. 

 

2. Обсъждане и приемане на становище по ЗОП  

 

3. Обсъждане на решение, дали да подкрепим СЛК на БЛС в 

желанието й да промени Закона за съсловните организации.  

 

4. Разглеждане и обсъждане на жалба срещу наредба №9 (за 

основния пакет) 

 

5. 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  

Д-р Йордан Стайков - член на УС на НСЧБ 

Д-р Елиза Георгиева – член на УС на НСЧБ 

 

 

След проведените дискусии, бяха взети следните решения: 

 

1. Г-н Аркади Шарков направи крадко представяне на своите 

виждания за  развитието на здравеопазването в България и с какво 

ще бъде полезен на НСЧБ в НС на НЗОК. Членовете на УС на 

НСЧБ представиха своите очаквания от представителя на ССИ в 

НС на НЗОК. 

 

2. Становище по ЗОП да се изпрати на д-р Дариткова, г-н Ананиев и 

г-н Горанов. 

 

3. Да се изпрати мейл до членовете на НСЧБ сойто да бъдат 

приканени да изпратят и свои конкретни аргументи към жалбата 

срещу Наредба № 9 за основния пакет медицински дейности 

поемани от НЗОК 

 



4. Да се изпрати напомнително писмо към НЗОК, за изпълнение на 

съдебно решение за изплащане на надлимитни средства за 

извършени дейности през 2016г 

 

 

Следващо заседание на УС на НСЧБ ще се проведе на 04.1.2020г 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 -  

 

 


