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ПРОТОКОЛ
От заседание на УС на НСЧБ, проведено на 27.10.2020 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 параметри в бюджет на НЗОК за 2021г.
2. Обсъждане на Заповед № 5 от РЗИ - София за разкриване на

КОВИД зони в лечебни заведения по приложения №1 и №2
3. Информация от заседание на Мениджърски съвет към БЛС.
4. Информация за проведените дискусии на кръглата маса „Заедно

за повече здраве”.
5. Предприемане на действия за привличане на медицински

персонал (сестри) от Украйна и Молдова.
6. Обсъждане на мерки срещу действия на застрахователен фонд

„Доверие”
7. 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 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. Болниците които имат заведени дела за неизплатени суми за
дейност през 2015-2016 г. трябва да подадат в съда молба за
открити заседания за подписване на споразумение.
2. Пет

болници

завеждат

жалба

към

Министерство

на

здравеопазването, чрез РЗИ срещу заповедите РД-01-719/24.10.2020
и РД-01-710/22.10.2020 касаещи „зони за лечение на пациенти с
Ковид” и „10% легла за лечение на Ковид-19”
3.
3.1 Да се изпрати организира среща с Министър председателя Бойко
Борисов, за да се обсъдят възможности за допълнително
финансиране на здравната система.
3.2 Ще има промяна на „Методиката за дейност при неблагоприятни
условия” ще се изплащат допълнително 35% но не повече от 110%
от бюджетите на отделните болници.
4. 10% от акцизите влизащи в държавния бюджет да се пренасочат
към бюджета за здравеопазване.
5. Да се предложи сраща на отговарящата за спогодбата с Молдова в
МЗ
6. Да се изготви писмо до собственика на застрахователен фонд
Доверие. Да се поканят и другите болнични организации за
подкрепа на писмото.

7. Да се изиска от д-р Тотев декларация за информирано съгласие, при
постъпване на пациент с Ковид в ЛЗ без необходимата техника и
специалисти

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 -

