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ПРОТОКОЛ
От заседание на УС на НСЧБ, проведено на 7.7.2020 г.
/вторник/ от 13.00 часа В офиса на сдружението и онлайн чрез
Скайп конферентна връзка, при следния дневен ред

ДНЕВЕН РЕД
1. Разглеждане на текст - искане към МС, МЗ, МФ и НЗОК, за
повишаване стойността на всички клинични пътеки и еднократна
финансова помощ за всички болници, във връзка с повишените
разходи за лекарства и консумативи при настъпването на КОВИД-19 и
преди това.
2. Обсъждане на графика на заседанията на УС през месеците юли и
август, съобразно предсоящия ремонт в офиса на сдружението.
3. Обсъждане на необходимостта от нарочно опровержение на думите на
д-р Кантарджиев и д-р Балтов, изказано пред медиите, че частните
болници са се оттеглили от лечението на пациенти с КОВИД-19.
4. 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 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
Д-р Веселин Даскалов - член на УС на НСЧБ - чрез Скайп

След проведените дискусии, бяха взети следните решения:
1.
1.1 Текстът да се изпрати до МС, МЗ, МФ, НЗОК и БЛС
1.2 Г-н Иванов предложи в текстът да се добавят и „процедури”
1.3 Текстът бе приет с 7 гласа „За”

2. Слудващо заседание на УС ще се проведе на 28.07.2020г. и тогава
ще се вземе решение - как ще се провеждат заседанията съобразно
ремонта в офиса.
3. Сега няма да се отговаря, но при следващи медийни атаки да се
поиска право на отговор.

Следващо заседание на УС на НСЧБ ще се проведе на 28.07.2020г 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 -

