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ПРОТОКОЛ 

 

 

 

От заседание на УС на НСЧБ, проведено на 10.3.2020 г. 

/вторник/ от 13.00 часа в гр. София в офиса на сдружението на 

бул. „Ал. Дондуков” 115А ет. 3 офис 18, при следния дневен ред 

 

 

 

ДНЕВЕН РЕД 
 

 

1. Обсъждане на промени в Устава на НСЧБ 

 

2. Обсъждане на действия срещу постоянните жалби и проверки 

предизвикани от застрахователни дружества.  

 

3. Обсъждане на действия по повод зачестилите проверки на 

ЛЗПБ от ИАМН. 

 

4. Обсъждане, по предложение на ССИ, на становище по проект 

на Наредба за изменение и допълнение  на Наредба № 1 от 

2013 г. за предоставяне на медико-статистическа информация и 



на информация за медицинската дейност на лечебните 

заведения. 

 

5. Обсъждане на текстовете от НРД, които ще бъдат атакувани в 

съда. 

 

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 Веселин Даскалов - член на УС на НСЧБ 

 

 

След проведените дискусии, бяха взети следните решения: 

 

 

1. Да се провери в устава качен в Агенция по вписванията за 

технически грешки и разлики със Устава качен в сайта на НСЧБ 

2. И  3. Да се изготвят писма до ЗД „Доверие” и ИАМН със запитване, 

по повод лавината от предизвикани от Застрахователното 

дружество жалби и последващи проверки от ИАМН. 

4. Информацията изискуема по Наредба №1 от 2013, да се предоставя  

един път годишно. 



5. Да бъде подготвена жалба до съда с примерен текст по отношение 

на текстовете касаещи офтолмологичните пътеки. 

 

 

Следващо заседание на УС на НСЧБ ще се проведе на 20.03.2020г от 

15:00ч. в Хотел „Форум”. 

 

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 -  

 

 


