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ПРОТОКОЛ 

 

От заседание на УС на НСЧБ, проведено на 19.5.2020 г. 

/вторник/ от 13.00 часа  В офиса на сдружението и онлайн чрез 

Скайп конферентна връзка, при следния дневен ред 

 

 

ДНЕВЕН РЕД 
 

1. Обсъждане на нерешени здравни проблеми след отпадане на 

извънредното положение; 

 

2. Разглеждане на становища на ИАМН, отнасящи се до информирано 

съгласие, допълнително поискани услуги и смърт на пациент; 

 

3. Разглеждане на Заповедите на Министър Ананиев от 14.05.2020г. 

относно епидемичната обстановка; 

 

4. Вземане на решение за отговор на официалната позиция на телевизия 

„7/8” по отношение на частните болници; 

 

5. Провеждане на Общо събрание; 

 

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 Динко Младенов – член на УС на НСЧБ 

Д-р Венелина Милева - член на УС на НСЧБ 

Д-р Елиза Георгиева – член на УС на НСЧБ чрез Скайп 

Д-р Йордан Стайков – член на УС на НСЧБ чрез Скайп 

Маргарита Терзиева - представляващ  с пълномощно д-р Веселин 

Даскалов член на УС на НСЧБ 

 

След проведените дискусии, бяха взети следните решения: 

1.  

1.1 Да се изготви писмо до ДАНС и РЗИ по казусът на „Св. 

Панталеймон – Плевен” 

1.2 Да се изиска тълкуване от НЗОК на текстове от представените 

на болниците анекси във връзка с „Методиката” 

1.3 Да се изготви питане до МЗ, за разрешаване на годишните 

профилактични прегледи и профилактични прегледи при 

специалист. 

2. Да се изиска тълкуване от МЗ. 

3. Не бе дискутирана. 

4. На този етап няма да се предприемат действия. 

5. Общото събрание на НСЧБ да се проведе на 23.06.2020г. от 13:00ч. 

в заседателна зала на МБАЛ Полимед с адрес гр. София ул. 

„Брегалница” № 47 с опция за онлайн участие чрез Скайп при 

същия и вече обявен дневн ред, приет с решение на УС на НСЧБ на 

18.02.2020г. 



1. Отчет за дейността на НСЧБ 

2. Финансов отчет 

3. Промени в устава на НСЧБ 

4. Други 

 

6. НСЧБ няма да вземе участие в Националните медицински награди 

2020 

 

Следващо заседание на УС на НСЧБ ще се проведе на 9.06.2020г от 

13:00ч. в офиса на сдружението и онлайн чрез Скайп конферентна 

връзка. 

 

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 -  

 


