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ПРОТОКОЛ
От заседание на УС на НСЧБ, проведено на 29.9.2020 г.
/вторник/ от 13.00 часа В офиса на сдружението и онлайн чрез
Скайп конферентна връзка, при следния дневен ред

ДНЕВЕН РЕД
1. Представяне на система за международна телемедицина от г-н

Кандиларов
2. Разглеждане на решенията на НС на НЗОК от последните им

заседания.
3. Информация за изпълнение на бюджетите, хода на проверките и

подготовката на НЗОК за изплащане на надлимитни средства за
2015-2016г.
4. Информация за финансови програми на ЕС в сферата на

здравеопазването.
5.

Други.

Присъстваха:
Г-н Красимир Грудев – Председател 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 Елиза Георгиева - член на УС на НСЧБ - чрез Скайп
Д-р Цветан Диманов и д-р Венелина Милева се включиха в
гласуванията чрез телефонно обаждане

След проведените дискусии, бяха взети следните решения:
1. Презентацията и допълнителен информативен текст да бъдат
изпратени на всички членове на сдружението.
2.
2.1 Да се изготви писмо до НЗОК с въпроси относно отпуснатите на
някои лечебни заведения, допълнителни средства с Решение №3
от заседание на НС на НЗОК от 24.09.2020г.
2.2 Да се организира открит семинар с журналисти, на който да им
се разясни ролята на частната собственост в българското
здравеопазване. След гласуване не бе прието решението. 4 гласа
„За” и 2 гласа „Против”
3. Да се изготви писмо с искане за промяна на цената на
амбулаторните процедури и използване на натрупаните неосвоени
средства от Бюджета на НЗОК за изплащане на надлимитна
дейност от 2017 и 2018г. гласували 6 члена на УС - 5 „За”, 1
„против”
4. Г-н Грудев ще проучи предстоящото пускане на нови европейски
програми за финансиране на микро, малък и среден бизнес, които
ще

бъдат

активирани

разпространението

във

връзка

със

КОВИД

–

19

5. Г-н Грудев ще се срещне с главния редактор на в. „Български
лекар” д-р Тотко Найденов, за оточняване на офортата от страна на
вестника.

Следващо заседание на УС на НСЧБ ще се проведе на 13.10.2020г
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 -

