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ПРОТОКОЛ 

 

От заседание на УС на НСЧБ, проведено на 15.09.2020 г. 

/вторник/ от 13.00 часа  В  сградата на Ресбиомед гр. София ул. 

Алдомировска №144 и онлайн чрез Скайп конферентна връзка, 

при следния дневен ред 

 

 

ДНЕВЕН РЕД 
 

1. Обсъждане на въпроса с проверките на РЗОК по повод 

изплащането на надлимитната дейност на болниците. 

 

2. Обсъждане на въпроса с проверките на НАП за PCR тестовете. 

 

3. Обсъждане на въпроса за актуализация на бюджетите на 

болниците за периода август – ноември 2020 и промяна на 

Методиката за определяне на размера на сумите, заплащани от 

НЗОК на изпълнители на медицинска помощ, на дентална помощ 

и на медико-диагностични дейности за работа при 

неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична 

обстановка. 



 

4. Обсъждане на ПД ЗБНЗОК. 

 

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 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. НЗОК извършва проверки в цялата страна по изработени, но не 

изплатени дейности за 2015-2016. При възникване на проблем 

болниците могат да се позоват на незаконността на Заповедта за 

проверка, поради обявяването  за нищожен на НРД актуален към 

споменатия период. 

 

2. Проверката на НАП в лабораториите, целят изброяване на 

закупените и отчетени към НЗОК тестове. 

3. НСЧБ изготвя писмо до Проф. Салчев, профл д-р Ангелов и г-жа 

Начева във връзка с непроменените обеми след повишаването на 

цените на КП с анекс към НРД от 14.08.2020г. 

4. Подготвено е предложение към Комисията по здравеопазване към 

НС, в което се добавя член в ЗБНЗОК. 



5. Да се проведе разговор с д-р Маджаров за включване на НСЧБ в 

инициативата „Заедно за повече здраве” 

 

Следващо заседание на УС на НСЧБ ще се проведе на 29.09.2020г 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 -  

 

 

 


