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ПРОТОКОЛ 

 

От заседание на УС на НСЧБ, проведено онлайн чрез Скайп 

конферентна връзка10.11.2020 г. /вторник/ от 13.00 часа, при 

следния дневен ред 

 

ДНЕВЕН РЕД 

1. Обсъждане на предложеното от д-р Ени Лефтеров становище. 

2. Обсъждане на Информирано съгласие при постъпване на пациент 

с COVID – 19 в лечебно заведение не притежаващо разрешително 

за лечение на инфекциозни заболявания. 

3. Обсъждане на ситуацията в болниците и мерките за включването 

им в лечението на COVID-19 в различните области на страната .  

4. Други. 

 

Присъстваха:  

Г-н Красимир Грудев – Председател на УС на НСЧБ 

Д-р Елиза Георгиева - член на УС на НСЧБ 

Д-р Методи Янков - член на УС на НСЧБ 

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

Ангелов, член на УС на НСЧБ  

Д-р Веселин Даскалов - член на УС на НСЧБ – чрез Скайп 



Д-р Вергиния Цанова - представляваща с пълномощно д-р Йордан 

Стайков - член на УС на НСЧБ – чрез Скайп 

 

След проведените дискусии, бяха взети следните решения: 

1. Министър Ангелов вече включва ОПЛ и СИМП в овладяването на 

COVID-19. Да се изготви апел към МЗ за радикални законови 

мерки, които да осигурят законността на приема на Ковид болни в 

ЛЗ, нямащи пътеки за извършване на такава медицинска дейност. 

2. Д-р Кацаров ще прецезира текст с цел юридическа точнос и 

актуалност 

3. Легла за прием на Ковид пациенти се разкриват в цялата страна, но 

няма необходимите респираторни апарати и консумативи към тях, 

както и специалисти и медикаменти 

 

Следващо заседание на УС на НСЧБ ще се проведе на 10.11.2020г 

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 -  

 

 

 


