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ПРОТОКОЛ
От заседание на УС на НСЧБ, проведено в офисът на
сдружението и онлайн чрез Скайп конферентна връзка на
26.1.2021 г. /вторник/ от 13.00 часа, при следния дневен ред

ДНЕВЕН РЕД
1. Обсъждане на ответни действия спрямо жалби завеждани срещу

болниците от ЗОД Доверие
2. Обсъждане 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
3. Обсъждане на новите условия за регистрация на промени в ЛЗ

съгласно влезли в сила от 01.01.2021г. изменения в ЗЛЗ
4. 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 Елиза Георгиева - 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. Поради не постъпил в сдружението отговор на писмото до ЗОД Доверие, да
се изготви писмо до МЗ и КФН, в което де се изложат проблемите на
болниците предизвикани от действия на ЗОД Доверие. Да се наеме адвокат
или експерт, който да изготви жалба до КНФ.
2. Тълкованието 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 е, че бюджетите на
лечебните заведения ще бъдат повишени със 7 %
3. Да с подготви жалба срещу наредбата за тарифите на РЗИ, която се
заплаща при подаване на заявление за регистрационно разрешение при
назначаване на нов специалист в БМП и СИМП. Прието с 6 гласа „За”
4.
4.1 Да се организира онлайн конференция или семинар като темата
да включва тежката регулационна система в сферата на
здравеопазването. Да се поканят Министърът на здравеопазването
4.2 Да се изготви становище
4.3 Да се потърсят контакти с представители на политически партии,
пред които да се разяснят затрудненията в работата на здравните
заведения

в
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Следващо заседание на УС на НСЧБ ще се проведе на 9.2.2021г 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 -

