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ПРОТОКОЛ
От заседание на УС на НСЧБ, проведено на 28.7.2020 г.
/вторник/ от 13.00 часа В офиса на сдружението и онлайн чрез
Скайп конферентна връзка, при следния дневен ред

ДНЕВЕН РЕД
1. Обсъждане на промените в Министерски съвет. Назначаването на д-р Костадин
Ангелов за Министър на здравеопазването

2. Разглеждане на таблица с данни за хоспитализации с COVID-19

3. Други

Присъстваха:
Г-н Красимир Грудев – Председател на УС на НСЧБ
Д-р Цветан Диманов – 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 – чрез Скайп
Д-р Веселин Даскалов - член на УС на НСЧБ - чрез Скайп

След проведените дискусии, бяха взети следните решения:

1. Да се изготви искане към д-р Маджаров председател на БЛС със
следни точки:
1.1 Диференциране на 10% повишаване на клиничните пътеки
обсъждано с МЗ и НЗОК. Като недооценените пътеки да бъдат
повишени с по-висок процент от пътеките с високи цени.
1.2 Да се изплатят надлимитните дейност заработени през 2015г със
спестените по време на Ковид-19 кризата средства от НЗОК.
1.3 Спестените средства от лимитите на болниците неизработени
през месеците след въвеждане на епидемичната обстановка да
могат да бъде прехвърлени до месец ноември.

2. В процентно отношение поетите болни с Ковид – 19 от частни
лечебни заведения, отговаря на процента легла в частни болници
спрямо държавните и общинските болници хоспитализирали
пациенти с Ковид-19.

3. Поради стартиране на ремонт в офиса на НСЧБ, следващо
присъствено

заседание

се

насрочва

за

15.09.2020г.

При

необходимаст от провеждане на извънредно заседание на УС преди
тази дата, то ще бъде проведено онлайн.

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 -

