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ПРОТОКОЛ 

 

От заседание на УС на НСЧБ, проведено онлайн чрез Скайп 

конферентна връзка 24.11.2020 г. /вторник/ от 13.00 часа, при 

следния дневен ред 

 

ДНЕВЕН РЕД 

1. Обсъждане на хода на изплащане на надлимитна дейност за 2015-

2016г от НЗОК 

2. Разглеждане на предложените за обществено обсъждане нови 

Стандарти по 17 специалности. 

3. 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  

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

Стайков - член на УС на НСЧБ  

 



След проведените дискусии, бяха взети следните решения: 

1. Обсъдиха се предложени от Комисията по бюджет и финанси към 

Народното събрание, промени в ЗБНЗОК. УС взе решение с 5 гласа 

„За”, да се атакуват в съда, ако бъдат приети от Народното 

събрание, текстовете позволяващи на Министъра на 

здравеопазването - чрез заповед от РЗИ - да разкрива 

специализирани отделения в избрани от него болници и да 

командирова медицински персонал от едно лечебно заведение в 

друго. 

 

2. Да се отправи отново апел към членовете на сдружението, да се 

запознаят активно с поставените на обществено обсъждане нови 

предложени от МЗ Стандарти по медицински специалности. 

 

3. Да се проучат методите и постъпките, които трябва да предприемат 

лечебните заведения с открити Ковид отделения, за да могат да се 

включат по „Програмата за развитие на човешките ресурси”, 

осигуряваща допълнителното възнаграждение на медиците в Ковид 

отделенията. 

 

Следващо заседание на УС на НСЧБ ще се проведе на 8.12.2020г от 

13:00ч. в офиса на сдружението или 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 -  

 


