ОТЧЕТ МАНДАТ ЮНИ 2018 – АВГУСТ 2021 НА УС НА БЛС

Новото ръководство и управителен съвет на БЛС бяха избрани от 68-ят редовен отчетноизборен събор на БЛС, провел се на 8-10 юни 2018 г. За председател на УС на Съсловната
организация делегатите избраха д-р Иван Маджаров, заместник-председатели - проф. д-р
Николай Габровски и д-р Николай Брънзалов, главен секретар д-р Стоян Борисов. В УС
на БЛС бяха избрани: д-р Гергана Николова, доц. Христо Шивачев, д-р Нели Нешева, д-р
Методия Секуловски, д-р Александър Заимов, д-р Евгени Душков, д-р Роза Анева, д-р
Георги Бакоев, д-р Лъчезар Томов, д-р Атанас Атанасов, проф Борислав Китов. Етичната
комисия беше оглавена от д-р Юлия Бянкова, а Контролната комисия - от доц. д-р Стоян
Сопотенски. Мандатът на новосформираното ръководство безспорно беше изключително
динамичен, съпроводен с редица тежки битки и несъмнено дълбоко белязан от епидемията
Covid-19.
По време на мандата настъпиха няколко промени в състава на УС на БЛС. През 2019 г., с
решението за отпадането на Акредитационния съвет на БЛС, проф. Борислав Китов беше
освободен от УС на БЛС и заменен от д-р Снежан Снегаров. За съжаление през
последните месеци на 2019 г. загубихме многоуважавания колега, приятел и съмишленик
д-р Георги Бакоев. Неговото място в УС на БЛС беше заето от д-р Ивелин Йоцов.
Следващата промяна настъпи през 2020 г., когато д-р Лъчезар Томов бе избран за
директор на Здравно осигурителната каса в Бургас, а като член в УС на БЛС влезе д-р
Ваня Добрева – Павлова.
Още в началото на мандата, новото ръководство беше посрещнато от опит БЛС да бъде
изваден от преговорния процес по НРД чрез предложенията за нов здраноосигурителен
модел. Противопоставихме се категорично на опитите това да се случи и се преборихме
нито една от законовите функции на съсловната организация да не бъде отнета. Нещо
повече: извоювани бяха и допълнителни правомощия.
20 години след подписването на първия за България Национален рамков договор /НРД/
между Националната здравноосигурителна каса и съсловните организации, ръководството
на БЛС разшири времевата рамка на договора на консенсусна основа и беше сключен НРД
2020-2022 г. Тази стъпка позволи в оперативен порядък да се реагира адекватно и според
необходимостите да се вземат бързи решения. 3 годишната времева рамка фиксира
основните параметри, но и даде гъвкавост при решаването на отделни важни казуси чрез
договарянето на Анекси, в полза на съсловието.
Още в първите месеци от работата ни бяха решени редица проблеми в сектора: прекрати
се практиката за прехвърляне средства от бюджета на НЗОК от параграф в параграфрог,
прогнозните бюджети на лечебните заведения станаха годишни, а не на тримесечие;
преговорният процес за нов НРД или Анекс към него стартираха с изработването на
бюджетната макрорамка а НРД вече е в сила от 1-ви януари. И още: не се допусна
неусвоените от бюджета средства за медицински дейности да бъдат загубени и върнати в
централния бюджет на държавата, каквато беше практиката до тогава, за първи път в
средата на годината договорихме увеличаване на заплащането в специалностите:

педиатрия, пулмология и инфекциозни болести. С до 30% се вдигнаха всички
пулмологични и педиатрични пътеки, неонатологични клинични пътеки, пътеките за
детска хирургия. Беше договорено и увеличение на КП „Раждане“ със 100 лв.
Едно от безспорните постижения, постигнато с постоянна и твърда политика, е
стартирането на процеса по изплащане на надлимитните дейности на болниците за
периода 2015-2018 г., с неусвоени средства от бюджета за болнична помощ.
БЛС се пребори и договори безлимитни регулативни стандарти за профилактичните
прегледи – ЗА ПИМП и СИМП, На изпълнителите на СИМП от всички специалности
вече се заплащат реализираните и отчетени вторични прегледи до броя на извършените
първични прегледи (заплащане бр. вторични прегледи в съотношение 1:1 първичен –
вторичен преглед). За първи път беше дадена възможност ОПЛ да могат да правят
профилактични прегледи на пациенти, които са ги потърсили и по други поводи;
В сравнително спокойната първа част от мандата, УС на БЛС продължи традициите,
станали емблема на Съсловната организация: отличаването на тържествена церемония на
Лекар на годината; честване на Моллови дни, финансово подпомагане на все повече
млади лекари с добавяне и на стипендианти - студенти след 4-ти курс; организирането от
БЛС на научно-практическа конференция, която се утвърди като една от важните в
сферата на здравеопазването в България; честване на Деня на Спасението; ежемесечно
разпространение на изданието на БЛС вестник QUO VADIS и други.
Работихме за връщане на доверието лекар-пациент и за ограничаване на агресията срещу
медиците чрез редица кампании и инициативи. Продължихме Националната кампанията
срещу насилието над медици #ПребориГнева,„Да спасяваш е призвание, не заслужава
наказание“ с кампанията „Добрата дума лекува“, започнала през февруари 2019 г. По нея
обявихме и конкурс за снимки, а с тях открихме три изложби: в НС, в УМБАЛ „Св.
Георги“ в Пловдив и във ВМА. Видеоклип, по наш сценарии и с участието на актьора
Владимир Карамазов, беше излъчван безплатно в национален ефир. Открихме горещ
телефон за подаване на сигнали и сключихме Споразумение с МЗ и Прокуратурата на Р.
България за за предотвратяване и разследване на престъпления, свързани с дейността на
медицинското обслужване. По този начин получихме директна линия за подаване на
сигнали и бързо разглеждане от главната прокуратура.
Планираната ни и последователна дейност през първата половина от мандата придоби
различен и много динамичен облик с настъпването на Covid-19. Още в първите часове при
обявяването на първите случаи у нас, се създаде Кризисен щаб към УС на БЛС, който
продължава работата си и към момента. Ежедневно публикувахме на сайта достоверна
информация за новия вирус. БЛС беше инициатор на идеи, но и не спестяваше критика
към мерките, заповедите и указанията на здравните власти, които в голяма степен
коригираха действията си, съобразявайки се с нашите препоръки. Макар и в по-късен етап
БЛС в лицето на д-р Николай Брънзалов стана член на НОЩ и на Ваксинационния щаб.
Ръководството на БЛС беше инициатор на редица мерки, които доказаха във времето, че
са спасителен пояс за системата и колегите. Още с обявяването на извънредното
положение в страната през март 2020 г БЛС договори с НЗОК на изпълнителите на

медицинска помощ да се изплащат средства за неблагоприятни условия на работа при
извънредна епидемична обстановка - 85% от очакваните в неепидемична обстановка
постъпления да се изплащат на всички лечебни заведения. Успяхме да договорим по 1000
лв. допълнително за всички медици на първа линия, както и сумата от 30 000 лв. месечно
на диагностично-консултативни и медицински центрове, сформирали екип/екипи за
прегледи и изследване на пациенти със съмнение за Ковид. Не допуснахме да бъдат
спрени средствата за медиците на първа линия, които в последствие бяха увеличени от
1000 лв. на 1200 лв. Епидемията от Ковид ни позволи да направим първите стъпки към
дълго чаканото електронно здравеопазване - модули за електронно направление,
електронна рецепта и лично медицинско досие.
Усилията ни срещнаха неведнъж мълчаливи откази от страна на НЗОК, което наложи да
предприемем нетрадиционни мерки, за да защитим позициите си. Умелото водене на
преговори решаваше належащите проблеми и не допусна опитите за едноличното
налагане на мерки в ущърб на съсловието.
В същото време чрез няколко национални кампании БЛС успя да осигури подкрепа на
колегите чрез предпазни средства, дезинфектанти, хранителни продукти, финансово
подпомагане.
Инициативата „За героите в бяло“, зад която с името и лицето си застана футболната
звезда Димитър Бербатов, събра за 2 месеца близо 250 хил. лв. В централата на БЛС през
цялото време постъпваха и материални дарения. Те, заедно със закупените предпазни
средства бяха разпределени до всички РЛК, до болниците и ОПЛ в страната и всички
потърсили съдействие и подали сигнал на специално разкрития горещ телефон за заявки.
Чрез кампанията “Заедно ще се справим”, съвместна инициатива на Български лекарски
съюз, Българското дружество по Офталмология и Организацията на евреите в България
„Шалом“, благодарение, на която бяха доставени пакети с хранителни продукти на над
420 медици и техните близки под карантина в цялата страна.
За съжаление, загубихме много колеги, които загинаха докато изпълняваха дълга си.
Български лекарски съюз стартира дарителска кампания за набиране на средства за
семействата и близките на починалите медици в битката с COVID-19. Бяха събрани над 29
000 лв. и подпомогнати финансово семействата на първите 15 жертви. Кампанията беше
преориентирана в подкрепа на децата на починалите колеги „За децата на героите в бяло“.
Събрани бяха над 34 хиляди лева, с които ще се подпомогнат децата.
Сред постиженията на ръководството и УС на БЛС през мандата е безспорната позиция,
която Съсловната организация зае в публичното и общественото пространство.
Всичко, което до момента е било изградено вече е долното стъпало, на което сме стъпили
и трябва да прекрачим към следващото. Това, което вече знаем е, че Covid-19 ще
продължи да влияе и моделира да известна степен работата на нашите колеги и
Съсловната организация.
В следващите страници са представени подробно акцентите в работата на отделните
направления за изминалите 3 години.

Взаимодействие с МЗ, НЗОК /Национален рамков договор, ЗБНЗОК/


Само два месеца след началото на мандата излезе неофициална информация за
готвените два варианта на нов здравноосигурителен модел, които предвиждаха
елиминирането ни като основен фактор в сектор здравеопазване и приравняването ни
към множеството неправителствени организации. БЛС категорично се противопостави
и не само, че нито една от законовите функции на Съсловната организация не бе
отнета, но се извоюваха допълнителни правомощия: БЛС отстоя и надгради своето
право за изработване и промяна на Правилата за добра медицинска практика,
съгласуване на медицинските стандарти. Това беше потвърдено и при официалното
представяне на двата варианта на здравноосигурителния модел от МЗ.
 След като реагирахме и се справихме с този проблем стартира есента и УС на БЛС
прие и постави трите основни приоритета, от които няма да отстъпи при преговорите:
1. Да не се прехвърлят средства от параграф в параграф;
2. Прогнозните бюджети на лечебните заведения за БП да бъдат годишни, а не на
тримесечие;
3. НРД да влиза в сила от 1-ви януари.
 Още с излизането на проекта за ЗБНЗОК за 2019 г. стана ясно, че сме постигнали
исканията си, които са неотменим факт и към момента. Наред с това допълнително
беше договорено:
- В случай, че не се приеме нов НРД да остава в сила действащия към момента;
- Преговорният процес за нов НРД или Анекс към него да започва със стартирането на
изработването на бюджетната макрорамка.
 Като резултат на изброеното по-горе исканията на БЛС бяха удовлетворени и те
залегнаха в НРД:
- Забрани се прехвърлянето на средства по пера;
- Прогнозните бюджети на лечебните заведения от 3 - месечни станаха годишни;
- НРД влиза в сила от 1-ви януари;
- Беше договорено и преговорният процес за нов НРД или Анекс към него да започва
със стартирането на изработването на бюджетната макрорамка;
- Неусвоените средства към 30 септември могат да се използват за заплащане на дейност
от изминал период;
- Цените за медицински дейности бяха повишени за 2019 г. спрямо 2018 г. както следва:
ПИМП – 12%, СИМП –4%, МДД – 0,5% и БМП – 4% .
2019 г.


Пролетта на 2019 г. по повод отново повдигната тема сред обществото за ниското
заплащане в специланостите: педиатрия, пулмология и инфекциозни болести БЛС
предложи да бъдат отпуснати допълнително 50 млн. лв. за повишаване на цените на
КП в тези специалности. Така за първи път в средата на годината беше договорено
увеличение на цени на КП. С до 30% се вдигнаха всички пулмологични и педиатрични
пътеки, неонатологични клинични пътеки, пътеките за детска хирургия. Беше

договорено и увеличение на КП „Раждане“ със 100 лв. Увеличените цени влязоха в
сила от 1 юни и 1 юли.
 Лятото на 2019 г. БЛС отново се противопостави на поредния нов здраноосигурителен
модел и на повторния опит БЛС да бъде игнориран, както и на идеята правото на
пациента да избира кой да го лекува да бъде изместено от избора кой да финансира
лечението му. Средата на септември УС на БЛС и НС на БЛС излязоха със становища
по темата. В резултат БЛС отново успя да затвърди позицията си като основна страна в
преговорния процес.
 Още в средата на август БЛС категорично заяви, че увеличението на бюджета на НЗОК
трябва да бъде използвано само за повишение на цени на дейности, а не средствата да
се разходват за обеми.
 При разговорите с МЗ и НЗОК БЛС постави категоричните си искания по
Законопроекта за бюджета на НЗОК за 2020 г.:
- Предвидените средства за 2020 г. за ПИМП, CИMП и МДД да се увеличат с по 6 млн.
лв. допълнително, за да се осигури повишението на цените, за което настоявахме
- Изплащане на т.нар. „надлимитна дейност“ на болниците;
- Значително повишаване на цените на болничните медицински дейности, а не
изкуствено разпределяне на бюджета през обеми.
 В НРД за медицински дейности 2020-2021, подписан на 23. Декември 2019 г.,
постигнахме следното:
 БП:
- Увеличение на цените на 251 клинични пътеки и 7 процедури - средно със 7%;
- Намаление на обемите със 7%;
- Лекарите без спеиалности получиха право самостоятелно да извършват: прием на
пациент, изписване на терапия, попълване на декурзус и др.;
- Подобри се механизмът за ползване на разпределените прогнозни стойности на ЛЗ: на
периоди от 9 месеца (декември – август) и 3 месеца (септември – ноември) - като за
първите девет месеца (дейност декември-август на съответните години) ЛЗ могат да
прехвърлят неусвоените средства за следващ/и месеци – т.е. могат да разполагат с
икономисаните средства; или ако има надвишение за даден месец/и да го компенсират
в рамките на деветмесечието; - за периода (дейност септември- ноември на
съответната година) по същия начин: могат да прехвърлят неусвоените средства за
следващ месец – т.е. могат да разполагат с икономисаните средства; или ако има
надвишение за даден месец/и да го компенсират до края на периода.
 ПИМП:
- Увеличение на цените с 14, 2%;
- Безлимитни регулативни стандарти за профилактичните прегледи;
- За първи път беше дадена възможност ОПЛ да могат да правят профилактични
прегледи на пациенти, които са ги потърсили и по други поводи;
- Преборихме се лекарите да имат право да отказват помощ на агресивни пациенти.
 СИМП

Безлимитни регулативни стандарти за профилактичните прегледи;
Увеличение средно със 10,6% цените в СИМП за първичен преглед, първичен
профилактичен преглед по програма „Майчино здравеопазване“, вторичен преглед,
медицинска експертиза и др.;
 МДД
- Увеличение средно с 18% цените на МДД (медико – диагностичните дейности);
- В края на 2019 г. за първи път като резултат от невъзможността за прехвърляне на
средства от едно перо в друго НЗОК заплати на лечебните заведения авансово дейност
за 2020 г. Така тези пари не бяха загубени. Бяха заплатени: СИМП – 6 млн. лв., МДД 4,6 млн. лв. и БМП – 68 млн. лв.
-

2020 г.
ПАНДЕМИЯТА COVID-19




-




-

Само два месеца след началото на 2020 г., настъпването на пандемията от Covid-19
промени дневният ред на цялото общество и на медиците по света и у нас. Сблъскахме
с няколко неочаквани и неизвестни до тогава обстоятелства:
Абсолютно непознаване на характера и поведението на новия вирус;
Липса на яснота как ще бъдат финансирани ЛЗ в условията на ограничения, прекъснат
планов прием и т.н.;
Липса или недостиг на предпазни средства.
Как реагирахме ние?
По отношение на финансирането:
Предложихме 100% от месечните заработки на лечебните заведения за минал период
да им бъдат изплащани в условията на ограничения, независимо от отчетената
дейност. В крайна сметка постигнахме със задна дата от 1 март 85% от очакваните в
неепидемична обстановка постъпления да се изплащат на всички лечебни заведения;
Въведе се заплащане от 1000 лв. допълнително в БП и СМП за работещите с ковид
пациенти;
БЛС довори Здравната каса да плаща 60 лева за PCR тестовете за доказване на
COVID-19 на сключилите с нея договор частни и държавни лаборатории;
Ноември 2020г. бяха договорени следните допълнителни плащания и за изпълнителите
на извънболнична помощ:
ПИМП - по 1000 лв. месечно за всеки общопрактикуващ лекар;
СИМП – 30 000 лв. месечно на диагностично-консултативни и медицински центрове,
сформирали екип/екипи за прегледи и изследване на пациенти със съмнение за Ковид.
По отношение на недостига или на предпазни средства:
Стартирахме национална кампания „За героите в бяло“. Целта на инициативата беше
осигуряването на средства за закупуването на маски, предпазни облекла,
дезинфектанти и медицински изделия за болниците и медицинския персонал в цялата
страна. Лице на кампанията: Димитър Бербатов – безвъзмездно. Бяха събрани над 249
хил. лв. С тях бяха закупени предпазни средства за медиците и разпратени из цялата
страна. В централата на Съсловната организация през цялото време пристигаха

различни материални дарения, които също бяха разпратени до РЛК, болници, ДКЦ,
ОПЛ.
 По отношение диганостика и лечението на Ковид:
- Ежедневно качване на сайна на достоверна информация за новия вирус;
- Повече от година след настъпването на епидемията у нас, благодарение на д-р Георги
Димитров, д-р Димитър Димитров и д-р Трифон Вълков беше създаден Интерактивен
справочник за диагностика и лечение на Covid-19. Съсловната организация подкрепи
издаването на справочника в тираж от 5150 бр + 1000 бр. брошури. Създадена беше и
лента за директен достъп до него на сайта на БЛС. Съсловната организация се
ангажира с логистиката по разпространението на справочника. 30.06.2021г. МЗ
припозна Интерактивния справочник.
Август 2020 г.




-

Започнахме разговори с МЗ и НЗОК във връзка с неусвоените средства за първото
полугодие. Постигнахме следното:
- След дългогодишна борба и непрестанно повдигане на темата от страна на УС на
БЛС успяхме да се преборим и НЗОК започна поетапно изплащане на
надлимитната дейност на болниците с неусвоените средства от бюджета за БМП.
Във връзка с това беше подписан нарочен Анекс. Така бяха изплатени 75 млн.,
което беше надлимитната дейност за 2015 и 2016 г. към НРД. В същия Анекс към
НРД беше договорено още:
 Увеличение на всички пътеки с 20 лв.;
 Увеличение на КП 104 на 1200 лв.;
 Увеличение на всички инфекциозни пътеки;
 Увеличаване и разделяне на пътеките за раждане на Нормално раждане – 1100 лв.
(увеличение 160 лв.); Раждане чрез цезарово сечение – 960 лв. (увеличение 20 лв.);
 Всички пътеки, извън изброените, бяха повишени с 10%;
 10% увеличение и на цените на ПИМП и СИМП, но само до края на 2020 г.
БЛС поиска ОПЛ да могат да издават електронни направления за ПСР и те да не бъдат
лимитирани.
С Анекс от края на ноември беше регламентирано:
ОПЛ могат да издават безлимитно електронно направление за ПСР на базата на 2
симптома;
Двойно повишаване на 1200 лв на цените на още две КП 39, 48 свързани с Ковид.
Декември 2020 г.



-

След повече от половин година неуспешни усилия и опити за нормална и оперативна
работа с НЗОК и МЗ , реагирахме остро на бюрократичния и бавен подход при
въвеждане на мерки за овладяване на кризата. В резултат:
Със задна дата, от 01.11.2020 година, всички професионалисти по здравни грижи,
които са на трудов договор при ОПЛ, започнаха да получават по 360 лв.;




-

-

-








-

Защитихме продължаването на финансовата подкрепа за медицинския персонал на
първа линия;
БЛС излъчи свой представител в Националния оперативен щаб за борба с COVID;
Приравняване на ПСР към Антигенни тестове.
Реагирахме остро срещу проектобюджета на НЗОК, който не гарантираше
заплащането на постигнатите август месец цени на МД и поискахме увеличение с
20,5% на средствата за МДД в сравнение с 2020г.; 14, 2% при СИМП, при ПИМП
увеличение с 12,8% и 10% увеличение в Болнична помощ. В приетия от Народното
събрание Закон за бюджета на НЗОК за 2021 г. исканията на БЛС бяха удовлетворени.
В резултат на това на 29 декември беше подписан Анекс към НРД, в който:
Отпаднаха изискванията за минимална продължителност на профилактичните и
диспансерни прегледи на изпълнителите на ПИМП;
Запазиха се договорените повишени цени от месец август;
На изпълнителите на СИМП от всички специалности беше договорено да се заплащат
реализираните и отчетени вторични прегледи до броя на извършените първични
прегледи (заплащане бр. вторични прегледи в съотношение 1:1 първичен – вторичен
преглед);
Отпадна забраната за лечебните заведения за болнична помощ да сключват договори с
НЗОК за дейности по клинични пътеки, амбулаторни процедури и клинични
процедури, по които не са работили до този момент;
Въведе се финансиран за роботизирана хирургия в общата, гръдната и урологията;
Запази се възможността лечебните заведения от болнична и извънболнична помощ да
получават 85% от обичайната си месечна заработка за цялата продължителност на
епидемичната обстановка у нас.
В края на 2020 г. неусвоените бюджетни средства по параграфите за медицински
дейности бяха платени авансово на изпълнители на медицинска помощ, По този начин
средства, предназначени за здравноосигурителни плащания не бяха върнати в
централния бюджет. Авансовите плащания бяха: ПИМП – 9 622,7 хил. лв. СИМП –
11 973,7 хил. лв. МДД – 5 878,4 хил. лв. БМП – 94 481,1 хил. лв.
В начлото 2021 г. БЛС договори заплащане по 10лв. на доза ваксина за всички, които
извършват ваксинация срещу Ковид -19.
Юни 2021 г. беше даден своебразен старт на преговорите по Анекса към НРД. На тях
беше поискано отпадане на 24-часовото разположение на ОПЛ, намаляване на
диспропорциите в заплащането на труда на лекарите, чрез промяна в цените на
медицинските дейности. Беше повдигнат въпросът за неизплатени средства на
медиците на първа линия.
От май 2021 г. в продължение на повече от 2 месеца водихме тежки преговори срещу
желанието на МЗ и МФ да бъдат спрени средствата за медиците на първа линия с
основание – липса на средства и ниска заболеваемост. Като резултат: не позволихме да
бъдат спрени плащание, договорихме да бъдат съобразени както следва:
В БП да бъдат обвързани с отработеното време през месеца, но не и с времето, в което
е обслужван Ковид-пациент. За отработилите пълен график сумата от 1000 лв. беше

запазена. Нещо повече: при заболеваемост над 600 на 100 000 заболели сумата става
1200 лв.;
- При извънболнична помощ изплащането на средствата беше обвързано със средната
заболеваемост в страната.
В заключени на тази част от отчета - през мандата постигнахме увеличения на цените
на медицинските дейности за ПИМП и СИМП, МДД и БМП както следва:
1. За ПИМП – през мандата ръстът на цените е 34%. За сравнение през предходния
мандат увеличението е било 18%;
2. За СИМП - увеличение на цените с 20%. През предходния мандат това увеличението
е било 10%.
3. За МДД - увеличение на цените с 21,6%. През предходния мандат то е било 2%.
4. За Болнична помощ - увеличение на цените на клиничните пътеки с 24%. През
предходния мандат увеличението е било 6%.
ПИМП
Среднопретеглени
цени
ръст на цените

2015 г.

2018 г.

2021 г.

4,45

5,25

7,02
18%

34%

СИМП (без ВСМД)
Среднопретеглени
цени
ръст на цените

2015 г.

2018 г.

9,82

10,82

2021 г.

10%

13,10
21%

СИМП (с ВСМД)
Среднопретеглени
цени
ръст на цените

2015 г.

2018 г.

11,66

12,8

2021 г.

10%

15,30
20%

МДД
Среднопретеглени
цени
ръст на цените

2015 г.

2018 г.

3,61

3,70

2021 г.

2%

4,50
21,6%

Болнична помощ
Среднопретеглени
цени
ръст на цените

2015 г.

2018 г.

761,13

810

2021 г.

6%

1001
24%

Забележка: Увеличението на цените за ПИМП, СИМП, МДД и БМП е изчислено при
съобразяване на относителната тежест на всяка отделна единица от номенклатурата в
пакета на съответния вид медицинска дейност.

За периода от м. 06. 2018 г. – 31.12.2019 г.
1. По Закона за бюджета на НЗОК за 2019 г.
Ноември 2018: В законопроекта за ЗБНЗОК внесен в Народното събрание бяха
предложени множество изменения и допълнения в други закони, касаещи
здравеопазването. Във връзка с това, УС на БЛС взе принципно решение приоритетно да
защити или да работи за неприемане на отделни части от законопроекта. Какво беше
постигнато?












Договори да се спазват параграфите в ЗБНЗОК, като БЛС счита за недопустимо
прехвърляне на средства от редовете за здравноосигурителни плащания към други
елементи на разходната част, както и между самите елементи на
здравноосигурителните плащания.
БЛС извоюва, в случай, че не се приеме нов НРД (ако Съборът не даде мандат за
подписване) в сила да остане действащия, като изключението, с което в проекта се
предвижда НРД да се изменя с решение на Надзорния съвет на НЗОК да бъде само в
случаите, в които това се налага поради промени в закони, а не общо - „действащото
законодателство”.
Договарянето на Анекс към НРД (тригодишен) да е ежегодно по отношение на
обемите, цените и методиките за остойностяване и закупуване на видовете медицинска
помощ и санкциите при неизпълнение на договорите между изпълнителите на
медицинска помощ и НЗОК, а в останалата част по инициатива на всяка от страните, а
не само „по необходимост”.
Успя да наложи практиката преговорният процес за нов НРД или Анекс към него да
започва със стартирането на изработването на бюджетната макрорамка.
Категорично се обяви против предвидената в законопроекта забрана за разширяване
дейността на лечебните заведения за болнична помощ и сключване на договори за
нови дейности. Предложи разширяване на дейността да е възможно в рамките на
утвърдените стойности по бюджета – частично постигнато, добавени изключения.
В текстовете за промяна на ЗСОЛЛДМ да се предвиди възможност Правилата за
добра медицинска практика да се обновяват при необходимост.
Да настоява да не се приеме предложението в законопроекта за незаплащане от НЗОК
на дейност, извършена от лекар, който не е на основен трудов договор с ЛЗБП –
частично постигнато, добавени изключения.



БЛС се пребори и предложението в законопроекта за задължителна пререгистрация на
всички лечебни заведения.
Да настоява да не се приеме предложението в законопроекта за предварително
изпълнение на санкциите по ЗЗО. Да настоява да се спира изпълнението на акт за
налагане на глоба, в случай на подадена жалба срещу акта.
Всички проверки по ЗЗО да се извършват на основание ЗАПОВЕД от директора на
РЗОК или на оправомощено от него длъжностно лице, или на управителя на НЗОК., а
не само след представяне на служебна карта от служител на НЗОК/РЗОК.
БЛС изрази категорично несъгласие с начина, по който със преходните и
заключителни разпоредби на Закон за бюджета на НЗОК се изменят основни закони в
сектора.







В Закона за бюджета на НЗОК бяха постигнати следните бюджетни параметри за
медицинските дейности.

Показатели

ЗБНЗОК за
2018 г.

ЗБНЗОК
за 2019 г.

1

2

3

Увеличение 2019 Увеличение 2019
г. спрямо 2018 г. г. спрямо 2018 г.
(лв.)
(%)
4

5

Бюджет НЗОК

3 859 978 000

4 350 003 000

490 025 000

12,7%

Общо за
Здравноосигурителни плащания

3 662 060 700

4 116 396 200

454 335 500

12,4%

ПИМП

207 200 000

225 000 000

17 800 000

8,6%

СИМП

222 300 000

250 700 000

28 400 000

12,8%

МДД

80 000 000

90 000 000

10 000 000

12,5%

БМП

1 824 560 700

2 001 464 400

176 903 700

9,7%

*За БМП в последствие бяха разпределени с решение на НС на НЗОК още 50 млн.

лв.
Средствата за медицински дейности (за ПИМП, ИМП, МДД и БМП) са повишени с
10% през 2019 г. в сравнение с 2018 г.

2. За НРД за медицински дейности 2018 – Анекс за 2019 г.

В Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) беше направена промяна, съгласно която от 2020
г. Националните рамкови договори се приемат за срок от три години, с действие от 1.
Януари, като задължително се актуализират ежегодно в съответствие с бюджета на НЗОК
за съответната година. Анекси към действащите 3-годишни рамкови договори се
подписват и при необходимост или по искане на всяка една от страните по НРД.
Съгласно изменение в ЗЗО за 2019 година не се подписа нов НРД, а анекс към НРД 2018
г., който беше изготвен и приет по реда за приемане на Националните рамкови договори.
На 27.12.2018 г. беше подписан Договор № РД-НС-01-1-2 от 27 декември 2018 г. за
изменение и допълнение на НРД за медицинските дейности за 2018 г. С него за 2019 г.
бяха договорени следните промени, вкл. в заплащането на медицинските дейности:








ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ:

Отпада заплащането за вторичните профилактични прегледи на лица, включени в
група с рискови фактори за развитие на заболяване при изпълнителите на ПИМП.
Включването в група с рискови фактори за развитие на заболяване, ще се отразява в
годишния профилактичен преглед на лица над 18 г. Резултатите от извършените
прегледи и изследвания се отразяват в „Картата за оценка на рискови фактори за
развитие от заболяване“, а необходимостта от профилактични дейности и консултации
със специалист се отразяват в амбулаторен лист.
Във връзка с изменението и допълнението на Наредба №3 от 2018 г. за определяне на
пакета от здравни дейности, гарантиран с бюджета на НЗОК в пакета „Клинична
лаборатория“ по искане на БЛС се включи ново високоспециализирано медикодиагностично изследване – феритин.
Промяна в цените и обеми за следните дейности:

 ПИМП
В сила от 01.01.2019 г. са увеличени цените, спрямо тези от 01.04.2018 г., за
следните дейности:


При капитационното заплащане
до 31.12.2018

от 01.01.2019

Изменение

1 Лица от 0 до 18 години

1,45

1,50

0,05

2 Лица от 18 до 65 години

1,11

1,15

0,04

3 Лица над 65 години

1,52

1,58

0,06

Капитационно плащане



При дейност по програма "Детско здравеопазване"
Дейност по програма"Детско
здравеопазване"
Профилактични преглед за лица от 0 до 1
г.
Профилактични преглед за лица от 1 до 2
2
г.
1

Изменение

до 31.12.2018

от 01.01.2019

11,50

12,00

0,50

10,50

11,00

0,50

до 31.12.2018

от 01.01.2019

 При Дейност по диспансерно наблюдение
Изменение

V

Дейност по диспансерно наблюдение

1.

Прегледи по диспансерно наблюдение на
ЗОЛ с едно заболяване

9,50

11,00

1,50

2.

Прегледи по диспансерно наблюдение на
ЗОЛ с две заболявания

12,40

13,20

0,80

3.

Прегледи по диспансерно наблюдение на
ЗОЛ с повече от две заболявания

13,50

15,40

1,90

 При годишен профилактичен преглед и имунизации на лица над 18 години.
VI

Профилактични прегледи на лица над
18 г.

1.

Годишни профилактични прегледи на
лица над 18 г.

до 31.12.2018

от 01.01.2019

Изменение

12,00

15,00

3,00

 СИМП

В сила от 01.01.2019 г. са увеличени цените, спрямо тези от 01.04.2018 г., за
следните дейности:


При първичните прегледи
І

до 31.12.2018

от 01.01.2019

Изменение

Прегледи по повод остри заболявания и с
1 хронични, неподлежащи на диспансерно
наблюдение

21,00

22,00

1,00

Прегледи на ЗОЛ от 0 до 18 г. при
специалист по „Педиатрия“ и/или с
2 придобита профилна специалност по
„Детски болести“, насочен от ОПЛ по повод
остри състояния

21,00

22,00

1,00

Първични посещения

Прегледи при специалисти ( „Хирургия“,
3 „Ортопедия и травматология“),
изпълняващи процедури

21,00

22,00

1,00

Първични профилактични прегледи по
програма „Майчино здравеопазване“

21,00

21,50

0,50

4



За профилактичните прегледи по програма „Детско здравеопазване“ и „Майчино
здравеопазване“
до 31.12.2018

от 01.01.2019

Изменение

12,00

13,00

1,00

12,00

13,00

1,00

до 31.12.2018

от 01.01.2019

Изменение

7,00

9,00

2,00

2 Група І процедури

1,90

2,00

0,10

3 Група ІІ процедури
4 Група ІІІ процедури
5 Заключителни прегледи по трите групи

1,90
1,90
9,00

2,00
2,00
7,00

0,10
0,10
-2,00

Видове дейности
Профилактични прегледи на ЗОЛ до 18 г.
от лекар-специалист с придобита
специалност по „Педиатрия“
Профилактични прегледи по програма
„Майчино здравеопазване“

ІІІ
ІV



За дейностите по пакета „Физиотерапия и рехабилитация“
Физиотерапия и рехабилитация
1 Първоначален специализиран преглед

X



Промяна на цената на ВСД

67_11

Колпоскопия с прицелна биопсия

до 31.12.2018

от 01.01.2019

Изменение

13,91

40

26,09

В рамките на средствата за здравноосигурителни плащания за СИМП са увеличени
обемите с 5,7% за прегледите по повод остри заболявания и профилактика.

 МДД

В пакета „Клинична лаборатория“ се въведоха по искане на БЛС нови
медико-диагностични изследвания:
 Заплащане за липиден профил (холестерол, HDL-холестерол, LDL-холестерол,
триглицериди) с цена 4,50 лв. и обем от 396 534 броя;



Високоспециализирано изследване – Феритин във връзка с провежданите
контролни изследвания за експертиза по чл.78 от ЗЗО с цена 11 лв. и обем от 6 000
броя.

В рамките на средствата за здравноосигурителни плащания за МДД са увеличени
обемите с 10,6% за дейностите по профилактика, диспансеризация и по повод остри
заболявания.









БОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

При клинични пътеки с продължителна тенденция на нарастване през 2018 г., през
2019 г. е увеличена възможността за прием на пациенти с до 3-4 % съобразно
търсенето.
Приет по-гъвкав механизъм за ползване на разпределените им бюджети на периоди от
9 месеца (декември 2018 г. – август 2019 г.) и 3 месеца (септември 2019 г. – ноември
2019 г.)
В анекса на НРД 2018 - за 2019 г. изрично се регламентира, че за второ и последващо
нарушение, за което може да се наложи санкция, се счита само извършеното в рамките
на календарната година.
Увеличени са следните цени на КП по НРД за 2019 г. в сравнение на цените на КП
по НРД 2018 г.:

1. КП№ 5 – Раждане - нова цена 750 лв. - увеличение с 50 лв.
2. КП№ 6 - Грижи за здраво новородено дете - нова цена 220 лв. - увеличение с 20 лв.
3.КП№ 15.2 - Диагностика и интензивно лечение на новородени с многократно
приложение на сърфактант - нова цена 5 900 лв. - увеличение с 300 лв.
4. КП№ 52 Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив - нова цена 1 150
лв. - увеличение с 300 лв.
5. КП№ 53 Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив - нова цена 1 200 лв. увеличение с 200 лв.
6. КП№ 54 Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща
полиневропатия (Гилен-Баре) - нова цена 7 000 лв. - увеличение с 1 500 лв.
7. КП№ 65 Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация - нова
цена 6 000 лв. - увеличение с 1 000 лв.
8. КП№ 66 Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация
- нова цена 8 000 лв. - увеличение с 1 000 лв.
9. КП№ 70 Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит - нова цена 1 400
лв. - увеличение с 200 лв.

10. КП№ 73 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на
хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума - нова цена 1 700 лв. увеличение с 200 лв.
11. КП№ 75 Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза)
- нова цена 1 300 лв. - увеличение с 200 лв.
12. КП№ 253 Палиативни грижи за болни с онкологични заболявания - нова цена 90 лв. на
ден - увеличение с 25 лв.
13. КП№ 256 Продължително лечение и ранна рехабилитация след оперативни
интервенции с голям и много голям обем и сложност с остатъчни проблеми за здравето нова цена за ден - 80 лв. - увеличение с 26 лв.


Намалени са следните цени на КП и АПр по НРД за 2019 г. в сравнение на цените
на КП и АПр. по НРД за 2018 г.:

1. КП№ 56 Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на
нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми нова цена 300 лв. – намаление с 200 лв. (цената от 500 лв. беше възстановена през м.
февруари 2019 г.)
2. КП№ 68 Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт нова цена 400 лв. – намаление с 200 лв.
3. КП№ 69 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на
гастроинтестиналния тракт - нова цена 600 лв. – намаление с 250 лв.
4. АПр № 36 Позитроннo-емисионна томография с компютърна томография (ПЕТ/КТ)
(РЕТ/СТ) - нова цена 1 600 лв. – намаление с 400 лв.
Не се допусна намаляване на КП, както беше предложено от НЗОК за: КП № 168
Високотехнологична асистирана с робот гинекологична хирургия – намаление с 3000 лв.;
КП№ 263 Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система
- намаление с 30 лв.; КП№ 265 Физикална терапия и рехабилитация при болести на
опорно-двигателен апарат– намаление с 30 лв.
1. За КП №250.1, 250.2, 251.1 и 251.2 се въведе заплащане на брой фракции, като цената на
един брой фракция е 155 лв. (цена по НРД 2018 г.: КП250.1 - 1850 лв., КП250.2 - 3700 лв.,
КП251.1 – 2700 лв., КП251.2 -5400 лв.)
2. Клинична пътека КП№120 Лечение на полиорганна недостатъчност, развила се след
сърдечна операция се трансформира в две клинични пътеки:
- КП№ 120.1 Лечение на полиорганна недостатъчност, развила се след сърдечна операция
с цена 13 500 лв.
- КП№ 120.2 Лечение на полиорганна недостатъчност, развила се след сърдечна операция
с продължителна механична вентилация с цена 20 000 лв. (увеличение с 5500 лв.)

3. Клинична пътека КП №206 Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни
технологии (невронавигация, невроендоскопия и интраоперативен ултразвук) се
трансформира в две клинични пътеки:
- КП№ 206.1 Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни технологии
(невроендоскопия и интраоперативен ултразвук) с цена 3 800 лв.
- КП№ 206.2 Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни технологии
(невронавигация) с цена 4 900 лв. (увеличение с 1000 лв. за новата)
4. Нова клинична процедура КПр №5: „Дейности по осигуряване на лечение за
новородени деца с вродени сърдечни малформации, претърпели сърдечна оперативна
интервенция до навършване на 1- годишна възраст“ - цена 500 лв./ден.


След приемането на Договор № РД-НС-01-1-2 от 27 декември 2018 г. за изменение и
допълнение на НРД за медицинските дейности 2018 г, през 2019 г. бяха изготвени и
подписани още два анекса:
Договор № РД-НС-01-1-3 от 07 февруари 2019 г.
Договор № РД-НС-01-1-4 от 17 юни 2019 г.
За 2019 г. по прилагането на рамковия договор бяха изготвени и подписани три указания:
Указание № РД-16-11 от 11.03.2019 г.
Указание № РД-16-33 от 03.07.2019 г.
Указание № РД-16-44 от 30.07.2019 г.











По искане на БЛС с анекс от м. юни 2019 г. (Договор № РД-НС-01-1-4 от
17.06.2019 г.), бяха повишени цените на всички педиатрични и неонатологични
клинични пътеки, на пътеките за детска хирургия, на клинични пътеки, по които
работят общинските болници:
с 30% - за КП – неонатология/педиатрия, изпълнявани в трето ниво на компетентност
с 20% - за КП неонатология/педиатрия за първо и второ ниво;
с 50% - клинични пътеки по детска хирургия;
с 20% - за КП по инфекциозни болести
с 10% за клинични пътеки, изпълнявани в отделения по Вътрешни болести”,
„Кардиология”, „Белодробни болести” и др.,
КП „Раждане” със 100 лв.

По настояване на БЛС, в края на 2019 г. НЗОК преведе на лечебните заведения
авансово за 2020 г. средства от бюджета, които се очакваше да останат неусвоени
към 31.12.2019 г. По този начин тези пари, предназначени за здравноосигурителни
плащания за медицински дейности не бяха загубени. Авансово за 2020 г. бяха
преведени:

 за СИМП – 6 млн. лв.,
 за МДД - 4,6 млн. лв. и
 за БМП – 68 млн. лв.
2.По Закона за бюджета на НЗОК за 2020 г.
При обсъждане в парламента на проекта на Закона за бюджета на НЗОК за 2020 г., БЛС
внесе искане за допълнително увеличаване на средствата за извънболнична
медицинска помощ с още 18 млн. лв. – постигнато беше допълнително увеличение от
12 млн. лв. И задължително включване на текст, че неусвоените към 30 септември
2020 г. средства за здравноосигурителни плащания по съответните редове за
медицински дейности могат да се използват за плащания само за медицински
дейности по същите редове, при условия и по ред, определени съвместно от НС на НЗОК
и УС на БЛС. Искането беше постигнато.


В ЗБНЗОК за 2020 г. бяха приети следните стойности за бюджетите за мед.
дейности:

Вид МД

ЗБНЗОК 2019

ЗБНЗОК
2020

1

2

3

ЗБНЗОК 2020 Увеличение/ Увеличе
със средства от намаление
ние/нам
резерв (12
2020 г.
аление
млн. лв за
спрямо 2019 2020 г.
ПИМП,СИМП,
г.
спрямо
МДД)
в лева
2019 г.
в%
4

5

6

% от
общия
бюджет
2020

7

ПИМП

225 000 000

244 000 000

250 000 000

25 000 000

11%

5%

СИМП

250 700 000

264 700 000

267 700 000

17 000 000

7%

6%

90 000 000

94 300 000

97 300 000

7 300 000

8%

2%

2 001 464 400 2 247 282 600

2 247 282 600

245 818 200

12%

47%

МДД
БМП

2. По НРД за 2020 г.
В съответствие с разпоредбите на Закона за здравното осигуряване през декември 2019 г.
беше подписан тригодишен рамков договор - НРД за медицинските дейности между
Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020-2022
г. (№ РД-НС-01-4 от 23 декември 2019 г., ДВ бр.7/24.01.2020 г.).
При договаряне на цените на медицинските дейности за 2020 г., БЛС предложи и
постигна следните стойности:






ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

Отпада регулацията за изследванията и направления за преглед, необходими за
дейностите по профилактика.
Договорено е още общопрактикуващите лекари да могат да правят
профилактични прегледи на пациенти, които са ги потърсили и по други поводи.

 ПИМП
Увеличение средно с 14,2%:










Капитационно плащане:
Лица от 0 до 18 години - 1,85 лв. (увеличение 0,35 лв.)
Лица от 18 до 65 години – 1,20 лв. (увеличение 0,05 лв.)
Лица над 65 години - 1,85 лв. (увеличение 0,27 лв.)
Профилактични преглед за лица от 0 до 1 г. - 13 лв. (увеличение 1,00 лв.)
Профилактични преглед за лица от 1 до 2 г. – 12 лв. (увеличение 1,00 лв.)
Профилактични преглед за лица от 2 до 7 г. – 11 лв. (увеличение 1,00 лв.)
Профилактични преглед за лица от 7 до 18 г. – 10,50лв. (увеличение 1,50 лв.)
Прегледи по диспансерно наблюдение на ЗОЛ с едно заболяване – 12 лв. (увеличение
1,00 лв.)
 Прегледи по диспансерно наблюдение на ЗОЛ с две заболявания - 14,00 лв.
(увеличение 0,80 лв.)
 Прегледи по диспансерно наблюдение на ЗОЛ с повече от две заболявания – 16,30 лв.
(увеличение 0,90 лв.)
 Годишни профилактични прегледи на лица над 18 г. – 16,50 лв. (увеличение 1,50 лв.).

 СИМП



Отпада регулацията за изследванията и направления за преглед, необходими за
дейностите по профилактика.

Увеличение на цените средно с 10,6%:

 Първичен преглед (за остри заболявания и за преглед при специалист “Педиатрия”,
“Хирургия”, “Ортопедия” – 23,5 лв. (увеличение с 1,50 лв.)
 Първични профилактични прегледи по програма „Майчино здравеопазване“ - 23,00
лв. (увеличение с 1,50 лв.)
 Първични специализирани прегледи по диспансерно наблюдение на ЗОЛ –
 23,00 лв. (увеличение с 2,00 лв.)
 Медицинска експертиза -10 лв. (увеличение с 3,00 лв.)
 Комплексно диспансерно наблюдение (психични и КВЗ) – 15 лв.- (увеличение с 1,00
лв.)
 Физиотерапия и рехабилитация - първоначален преглед 10 лв. (увеличение с 1 лв.);
процедури – 3,00 лв. (увеличение с 1,00 лв. на процедура)
Отпада регулацията за изследванията и направления за преглед, необходими за
дейностите по профилактика.
 МДД
Увеличение на цените средно с 18%



БОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

При преговорите по НРД за 2020 г., БЛС предложи нов принцип - за постигане на посправедливо заплащане на дейностите в болнична помощ и намаляване на
дисонанса/диспропорциите при определяне на цените на КП.
Методът, с определяне на коефициенти за достигане с времето на по-справедливи цени на
клиничните пътеки, който беше използван е следният:
o ЗА КП
Намира се британският аналог на всяка българска КП. Тъй като в NHS всяка пътека има
различни цени на базата на възраст, коморбидност, местонахождение на болницата и др.,
взема се тяхната средно аритметична стойност за периода 2018/2019 г.
За единица се приема цената на КП № 116 по НРД 2018 /10 100 лв./. Средната цена на
съответстващата ѝ британска пътека е 10 500 лири.
Намират се коефициентите на съотнасяне на всички британски пътеки спрямо пътеката,
струваща 10 500 лири.

С тези коефициенти автоматично се преизчисляват справедливите стойности на всички
клинични пътеки в НРД спрямо цената на КП №116 в лв.
Справедливите стойности прогнозно се достигат за период от N години, като стойността
на пътеката се разделя на N и всяка година цената на пътеката се увеличава с 1/N.
Ако дадена КП е достигнала или надвишава справедливата стойност, цената ѝ не се
променя/намалява в хода на тези N години.
При договарянето за 2020 г. БЛС предложи цени за клиничните пътеки, преизчислени в
съответствие с този метод и в рамките на разполагаемия ресурс (бюджет) за болнична
медицинска помощ, а за цените на КПр и АПр – повишение на процедурите за
интензивно лечение и диализа.
Така с НРД (№ РД-НС-01-4 от 23 декември 2019г.), беше договорено:









-

-

Увеличение на цените в БМП - средно с 5,8%; Среднопретеглено увеличение на цените
-14%
Увеличение на цените на 258 клинични пътеки и процедури – 251 КП и 7 процедури,
от тях:
Увеличение с над 10% за 107 бр. КП
По-висока цена за интензивно лечение по КПр № 3 – 720 лв. за 50% от леглата за
интензивно лечение.
Намаление на обемите със 7%
Въведен бе текст, че болнично лечебно заведение не може да заплаща за персонал
по-малко от 50 на сто от месечния си приход от дейности, заплащани от НЗОК, от
които не по-малко от 80% за медицинския персонал, в това число и за санитари,
като Минималното съотношение между разходите за лекарите и специалистите
по здравни грижи от структурата на разходите за медицински персонал е 1.6 към
1.
Лекарят без специалност ще има право да извършва дейности под субординирана
координация на лекар със специалност.
Доразвит механизмът за ползване на разпределените им бюджети на периоди от 9
месеца (декември – август) и 3 месеца (септември – ноември), като:
Като за първите девет месеца (дейност декември-август на съответните години) ЛЗ
може да прехвърля неусвоените средства за следваш/и месеци – т.е. може да разполага
с икономисаните средства; или ако има надвишение за даден месец/и да го компенсира
в рамките на деветмесечието.
За периода (дейност септември- ноември на съответната година) по същия начин:
може да прехвърля неусвоените на средства за следваш месеци – т.е. може да
разполага с икономисаните средства; или ако има надвишение за даден месец/и да го
компенсира до края на периода.

-

Икономиите, формирани в края на двата периода не могат да се прехвърлят за
следващия период.

За периода от 1.01.2020 г. – 30.07.2021 г.
След подписването на НРД за МД 2020-2022 (№ РД-НС-01-4 от 23 декември 2019 г.) през
2020 година бяха изготвени и подписани 7 договора за изменение и допълнение на НРД,
както следва:
1. Договор № РД-НС-01-4-1 от 18 февруари 2020 г. за изменение и допълнение на
НРД за медицинските дейности 2020-2022 г.
2. Договор № РД-НС-01-4-2 от 6.04.2020 г. за изменение и допълнение на НРД за
медицинските дейности 2020-2022 г.
3. Договор № РД-НС-01-4-3 от 28 април 2020 г. за изменение и допълнение на НРД
за медицинските дейности 2020-2022 г.
4. Договор № РД-НС-01-4-4 от 14 август 2020 г. за изменение и допълнение на НРД
за медицинските дейности 2020-2022 г.
5. Договор № РД-НС-01-4-5 от 26 ноември 2020 г. за изменение и допълнение на
НРД за медицинските дейности 2020-2022 г.
6. Договор № РД-НС-01-4-6 от 4 декември 2020 г. за изменение и допълнение на
НРД за медицинските дейности 2020-2022 г.
7. Договор № РД-НС-01-4-7 от 30 декември 2020 г. за изменение и допълнение на
НРД за медицинските дейности 2020-2022 г.
По прилагането на рамковия договор бяха изготвени и подписани три указания:
1. Указание № РД-16-7 от 28.01.2020 г.
2. Указание № РД-16-12 от 20.02.2020 г.
3. Указание № РД-16-13 от 28.02.2020 г.




През м. март 2021 г. след обявяване на извънредно положение в страната, във
връзка с пандемията, причинена от COVID-19, БЛС и НЗОК се договориха на
изпълнителите на медицинска помощ да се изплащат средства за неблагоприятни
условия на работа при извънредна епидемична обстановка. Това беше уредено с
анекс към НРД (Договор № РД-НС-01-4-2 от 6.04.2020 г. за изменение и допълнение
на НРД) и със специална Методика за определяне на размера на сумите, заплащани
от НЗОК на изпълнители на медицинска помощ, на дентална помощ и на медикодиагностични дейности за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена
епидемична обстановка.
Съгласно Методиката за гарантиране на приходите на лечебните заведения,
изпълнителите на медицински дейности получиха право на доплащане към
извършената по договор с НЗОК дейност, в случаите, в които стойността на

отчетената дейност за съответния месец от 2020 г. е по-малка от 85% от
определена базисна стойност за 2020 г..
 С изменение и допълнение на Методиката от м. ноември 2020 г. бяха договорени
следните допълнителни плащания за изпълнителите на извънболнична помощ:
 За ПИМП - по 1000 лв. месечно за всеки общопрактикуващ лекар, вкл. нает лекар в
амбулатория за ПИМП, както и 360 лв. на месец за всеки нает професионалист по
„Здравни грижи“;
 За СИМП – 30 000 лв. месечно на диагностично-консултативни и медицински центрове
сформирали екип/екипи за прегледи и изследване на пациенти със съмнение за КОВИД-19.



С анекс на НРД от м. август 2020 г. (Договор № РД-НС-01-1-4/14.08.2020 г.), по искане
на БЛС, бяха повишени цените на медицинските дейности в извънболничната и
болничната медицинска помощ, считано от 1.08.2020 г., както следва:

 ПИМП
Увеличение на цените средно с 9,3%

Код

1
Капитационно
плащане

Номенклатура

Цени до
31.07.2020
г.

Цени от
1.8.2020г.
съгласно
анекс

2

(лв.)
3

(лв.)
4

(лв.)
5

Увеличение

GP01 0-18Y

Капитационно заплащане за ЗОЛ на възраст от
0 до 18 години

1,85

2,20

0,35

GP01 18-65Y

Капитационно заплащане за ЗОЛ на възраст от
18 до 65 години

1,20

1,40

0,20

GP01 65-200Y

Капитационно заплащане за ЗОЛ на възраст
над 65 години

1,85

2,20

0,35

GP08

Заплащане за осигуряване на достъп до
медицинска помощ на ЗОЛ извън обявения
работен график на практиката съгласно
Наредба № 9 от 2019 г.

0,11

0,14

0,03

GP04 0-1Y

Профилактични прегледи за лица от 0 до 1
година по програма "Детско здравеопазване"

13,00

14,00

1,00

GP04 1-2Y

Профилактични прегледи за лица от 1 до 2
години по програма "Детско здравеопазване"

12,00

13,00

1,00

GP04 2-7Y

Профилактични прегледи за лица от 2 до 7
години по програма "Детско здравеопазване"

11,00

12,00

1,00

GP04 7-18Y

Профилактични прегледи за лица от 7 до 18
години по програма "Детско здравеопазване"

10,50

11,00

0,50

GP03

Задължителни имунизации и реимунизации на
деца от 0 до 18 години

6,00

7,00

1,00

NGP02

Прегледи по диспансерно наблюдение на ЗОЛ
с едно заболяване

12,00

13,00

1,00

NGP02-D

Прегледи по диспансерно наблюдение на ЗОЛ
с две заболявания

14,00

15,00

1,00

NGP03D

Прегледи по диспансерно наблюдение на ЗОЛ
с повече от две заболявания

16,30

18,00

1,70

GP05

Годишни профилактични прегледи на ЗОЛ
над 18 години

16,50

18,00

1,50

GP09

Имунизации на лица над 18 години

6,00

7,00

1,00

 СИМП

Повишение с 1 лв. на първичните и вторичните прегледи, средно увеличение - 4,4%

1

2

Цени до
31.07.2020 г.
(лв.)

Цени от
1.08.2020
(лв.)

Увеличени
е
(лв.)

3

4

5

Общо СИМП:
SOMC-43 1

Първични прегледи по повод остри заболявания и с
хронични, неподлежащи на диспансерно наблюдение

23,50

24,50

1,00

SOMC-44 1

Първични прегледи на ЗОЛ от 0 до 18 г. при специалист
по „Педиатрия“ и/или с придобита профилна специалност
по „Детски болести“, насочен от ОПЛ по повод остри
състояния

23,50

24,50

1,00

SOMC-45 1

Първични прегледи при специалисти ( „Хирургия“,
„Ортопедия и травматология“), изпълняващи процедури

23,50

24,50

1,00

SOMC-40 1

Първични профилактични прегледи по програма
„Майчино здравеопазване“

23,00

24,00

1,00

SOMC-42 1

Първични специализирани прегледи по диспансерно
наблюдение на ЗОЛ

23,00

24,00

1,00

SOMC-43 2

Вторични прегледи по повод остри заболявания и с
хронични, неподлежащи на диспансерно наблюдение

11,00

12,00

1,00

11,00

12,00

1,00

Вторични прегледи на ЗОЛ от 0 до 18 г. при специалист
„Педиатрия“ и/или с придобита профилна специалност по
SOMC-44 2
„Детски болести“, насочен от ОПЛ по повод остри
състояния

SOMC-45 2

Вторични прегледи при специалисти („Хирургия“,
„Ортопедия и травматология“), изпълняващи процедури

11,00

12,00

1,00

SOMC-39

Профилактични прегледи на ЗОЛ до 18 г. от лекарспециалист с придобита специалност по „Педиатрия“

13,00

14,00

1,00

SOMC-40
2

Вторични профилактични прегледи по програма
„Майчино здравеопазване“

13,00

14,00

1,00

SOMC-41

Профилактични прегледи на ЗОЛ над 18 г. с рискови
фактори за развитие на заболяване

12,00

13,00

1,00

SOMC-42
2

Специализиран преглед по диспансерно наблюдение
на ЗОЛ с едно или повече заболявания

12,50

13,50

1,00

SOMC-55

Комплексно диспансерно /амбулаторно/ наблюдение
на лица с психични и кожно-венерически заболявания

15,00

16,00

1,00

SOMC-56

Първоначален специализиран преглед по пакет
физиотерапия и рехабилитация

10,00

11,00

1,00

SOMC-46

Заключителен преглед по пакет физиотерапия и
рехабилитация

7,00

8,00

1,00



ЗА БОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

Средно увеличение на цените с 10,9%
Повишени бяха цените на почти всички клиничните пътеки с 10% и допълнително с
още 20 лв. за добавен код 91.92 „други лабораторни изследвания” – за тестуване на
пациентите за COVID-19.
За Клиничните пътеки по инфекциозни болести договорените по-високи цени са
както следва:
Цени
до м.
Цени от
07. 2020 1.08.2020
г.
(лв.). Увеличени
(лв.)
е (лв.)

КП

09
8
09
9
10
0
10
1
10

Диагностика и лечение на остро протичащи чревни
инфекциозни болести с диаричен синдром
Диагностика и лечение на инфекциозни и
паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от
членестоноги
Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит А
иЕ
Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит В,
СиD
Диагностика и лечение на паразитози

790

891

721

815

101

94
1 431

1 500

1 665

1 700

600

1 000

69
35
400

2
10
3
10
4
10
5

Диагностика и лечение на покривни инфекции
Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и
бактериални заболявания - остро протичащи, с
усложнения
Диагностика и лечение на вирусни хеморагични
трески

600

1 000

618

1 200

400

582
1 560

1 600

40

Повишение с 20 лв. за код. 91.92 „други лабораторни изследвания” или само 10% за
КП:

Код

054.1

054.2

055.1

055.2

066.1

066.2

116

117

118
120.2

Номенклатура

Диагностика и специфично лечение на остра и
хронична демиелинизираща полиневропатия (ГиленБаре) при лица над 18 години
Диагностика и специфично лечение на остра и
хронична демиелинизираща полиневропатия (ГиленБаре) при лица под 18 години
Диагностика и специфично лечение на остра и
хронична демиелинизираща полиневропатия (ГиленБаре) на апаратна вентилация при лица над 18 години
Диагностика и специфично лечение на остра и
хронична демиелинизираща полиневропатия (ГиленБаре) на апаратна вентилация при лица под 18 години
Лечение на миастенни кризи с човешки
имуноглобулин и апаратна вентилация при лица над
18 години
Лечение на миастенни кризи с човешки
имуноглобулин и апаратна вентилация при лица под
18 години
Оперативно лечение при сърдечни заболявания в
условията на екстракорпорално кръвообращение.
Минимално инвазивни сърдечни операции при лица
над 18 години
Оперативно лечение при сърдечни заболявания в
условията на екстракорпорално кръвообращение при
лица от 0 до 18 години. Минимално инвазивни
сърдечни операции при лица от 0 до 18 години
Оперативно лечение на деца до 1 година с критични
вродени сърдечни малформации в условията на
екстракорпорално кръвообращение
Лечение на полиорганна недостатъчност, развила се
след сърдечна операция, с продължителна механична

Цени
до м. 07
2020 г.
(лв.)

Цени от
Увеличени
1.08.2020
е (лв.)
(лв.)

7 834

7 854

20

9 401

9 421

20

10 000

10 020

20

12 000

12 020

20

8 660

8 680

20

10 392

10 412

20

10 250

10 270

20

11 918

11 938

20

18 000

18 020

20

20 000

20 020

20

168
249

250.1

250.2

251.1

251.2

252.1
252.2
253*
254*
255*
256*

257*
258*
259*
260*

вентилация
Асистирана с робот гинекологична хирургия при
злокачествени заболявания
Триизмерна конвенционална телегаматерапия и
брахитерапия със закрити източници
Високотехнологично лъчелечение на онкологични и
неонкологични заболявания с приложени до 20
фракции и продължителност на лечението от 3 до 30
дни
Високотехнологично лъчелечение на онкологични и
неонкологични заболявания с приложени 20 и повече
фракции и продължителност на лечението 30 и
повече дни
Модулирано по интензитет лъчелечение на
онкологични и неонкологични заболявания с
приложени до 20 фракции и продължителност на
лечението от 3 до 30 дни
Модулирано по интензитет лъчелечение на
онкологични и неонкологични заболявания с
приложени 20 и повече фракции и продължителност
на лечението 30 и повече дни
Радиохирургия на онкологични и неонкологични
заболявания
Роботизирана радиохирургия на онкологични и
неонкологични заболявания
Палиативни грижи за болни с онкологични
заболявания
Продължително лечение и ранна рехабилитация след
острия стадий на исхемичен и хеморагичен мозъчен
инсулт с остатъчни проблеми за здравето
Продължително лечение и ранна рехабилитация след
инфаркт на миокарда и след сърдечни интервенции
Продължително лечение и ранна рехабилитация след
оперативни интервенции с голям и много голям обем
и сложност с остатъчни проблеми за здравето
Физикална терапия, рехабилитация и специализирани
грижи при персистиращо/хронично/вегетативно
състояние
Физикална терапия и рехабилитация при родова
травма на централна нервна система
Физикална терапия и рехабилитация при родова
травма на периферна нервна система
Физикална терапия и рехабилитация при детска
церебрална парализа

8 000

8 020

20

1 133

1 153

20

1 925

1 945

20

3 700

3 720

20

2 700

2 720

20

5 400

5 420

20

4 500

4 520

20

9 000

9 020

20

97

106, 70

9,70

56

61,60

5,60

56

61,60

5,60

84

92,40

8,40

106

116,60

11,60

46

50,60

4,60

46

50,60

4,60

72

79,20

7,20

Забележка: Цените на КП от № 253 до 260 са за 1 ден.

-

КП № 5 Раждане беше разделена на:
КП № 5.1 Нормално раждане – 1100 лв. (увеличение 160 лв.)

-

КП № 5.2 Раждане чрез цезарово сечение – 960 лв. (увеличение 20 лв.)



Цените на КП № 119 и КП № 120.1 (кардиохирургични) бяха повишени считано
от 1.05.2020 г., с анекса от м. февруари 2020 г.
КП № 119 от 13 500 лв. на 16 500 лв. и
КП 120.1 от 13 500 лв. на 17 500 лв.



През м. август 2020 г. УС на БЛС направи предложение на НС на НЗОК да
започне процедура за заплащане на всички надлимитни дейности на лечебните
заведения за болнична медицинска помощ за дейности, извършени в периода 2015
г.- 2018 г. В резултат на това бяха приети изменения в ЗБНЗОК за 2020 г., с които се
регламентира този процес. В края на 2020 г. започна изплащане на надлимитните
дейности на болниците за 2015 и 2016 г., вкл. и на сумите за вложени медицински
изделия, заплащани извън цената на КП. Споразумението включваше изплащане
на всички надлимитни дейности за периода, независимо от това, дали болниците
са завели дела срещу НЗОК, както и в случаите на решения на съд в полза на
НЗОК.

За Закона за бюджета на НЗОК за 2021 г.


БЛС предложи да отпадане забраната лечебните заведения, сключили договор с

НЗОК за оказване на болнична помощ, при условията и по реда на настоящия
или предходен НРД, да сключват договори или допълнителни споразумения за
дейности по нови клинични пътеки, амбулаторни процедури и клинични
процедури, спрямо договореното от съответното лечебно заведение през
предходни години. Тази забрана действаше от 2018 г. - 3 последователни години и е
бе въведена:
- за 2020 г. с § 11, ал. 2 от ПРЗ на Закон за бюджета на Националната
здравноосигурителна каса за 2020 г. (частично изменена с въведени изключения)
- за 2019 г. е въведена с § 10, ал. 2 от ПРЗ на Закон за бюджета на Националната
здравноосигурителна каса за 2019 г. (частично изменена с въведени изключения)
- за 2018 г. е въведена с § 11, ал. 2 от ПРЗ на Закон за бюджета на Националната
здравноосигурителна каса за 2018 г.
Т.е. голяма част от лечебните заведения не бяха имали възможност да развият
дейността си и да сключат договор с НЗОК за нови медицински дейности от пакета
за болнична медицинска помощ, спрямо договореното от тях през 2017 г.


Да отпадне забраната и лечебните заведения, които от 1 януари на предходната
година са регистрирани за първи път или са получили за първи път разрешение

за дейност по реда на ЗЛЗ, да могат през 2021 г. да сключват договори с НЗОК за
оказване на болнична помощ.
 В ЗБНЗОК 2021 да се запише текст за изплащане на надлимитните дейности на
болниците за 2017 г. и 2018 г.
 БЛС предложи следните повишения на средствата по бюджетните параграфи за
медицински дейности:
 За ПИМП - увеличение с 32 млн. лв. спрямо 2020 г.
 за СИМП - увеличение с 38 млн. лв. спрямо 2020 г.
 за МДД - увеличение с 20 млн. лв. спрямо 2020 г.
 за БМП – увеличение с 200 млн. лв. спрямо 2020 г.
За постигане на тези параметри БЛС поиска за медицинските дейности 113 млн. лв.
повече от първоначално заложените в проекта на ЗБНЗОК за 2021 г.
В приетия от Народното събрание Закон за бюджета на НЗОК за 2021 г. исканията на
БЛС бяха удовлетворени.
Показатели

ЗБНЗОК 2020

ЗБНЗОК 2020 годишен план частично
разпределен
резерв

ЗБНЗОК 2021
г.

2021 г. средства
с разпр. резерв,
съгласно
ЗБНЗОК 2021

1

2

3

4

5

Бюджет НЗОК общо

4 744 704 900

4 744 704 900

Бюджет за
здравноосигурителни
плащания (без резерв)

4 453 976 800

Увеличение Увеличени
спрямо 2020 е спрямо
г.
2020 г.
лв.
%

6

5 026 209 400

ПИМП

244 000 000

250 000 000

266 710 900

281 710 900

31 710 900

СИМП

264 700 000

267 700 000

283 229 000

305 229 000

37 529 000

МДД

94 300 000

97 300 000

100 901 000

115 901 000

18 601 000

БМП

2 247 282 600

2 247 282 600

2 645 000 500

2 448 000 500

200 717 900

-237 000 000

237 000 000

150 012 400

21 012 400

БМП трансфер от
централен бюджет за
заплати на лекари, проф.
по здравни грижи,
санитари

Резерв за неотл.
нужди
от резерв за ПИМП

139 222 000

7

596 608 000

5 341 312 900

127 222 000

-6 000 000

-15 000 000

от резерв за СИМП

-3 000 000

-22 000 000

от резерв за МДД

-3 000 000

-15 000 000

от резерв за БМП

-40 000 000

от резерв за лекарства

-37 000 000

В Анекса на НРД за 2021 г., БЛС постигна:

13%
14%
19%
9%















Отпадане на изискванията за минимална продължителност на профилактичните
и диспансерни прегледи на изпълнителите на ПИМП и СИМП;
На изпълнителите на СИМП от всички специалности да се заплащат
реализираните и отчетени вторични прегледи до броя на извършените първични
прегледи (заплащане бр. вторични прегледи в съотношение 1:1 първичен –
вторичен преглед).
Отпада забраната болниците да разширяват обхвата на дейността си и да се имат
възможност да сключат договор с НЗОК за нови клинични пътеки, амбулаторни
процедури и клинични процедури, спрямо договорените от тях през предходната
година.
В ЗБНЗОК отпадна изцяло забраната ЛЗБП, които са регистрирани за първи път
или са получили за първи път разрешение за дейност по реда на Закона за
лечебните заведения през 2020 г. да сключват договори с НЗОК за оказване на
болнична помощ.
Да отпадне ограничението лечебните заведения за болнична помощ да сключват
договор с НЗОК на база брой на леглата - посочени в договора, сключен в
съответствие с НРД 2018, като за 2021 г. приемът на пациенти да е съобразен с
капацитета на лечебното заведение, разписан като общ брой болнични легла, съгласно
правилника за устройството и дейността на лечебното заведение за 2021 г. – частично
изпълнено.
Разшири се обхвата на заплащаната от НЗОК асистирана с робот хирургия, като
се включи и роботизирано лечение при злокачествени заболявания от областта
на специалностите „Хирургия”, „Гръдна хирургия” и „Урология”.
Цените на медицинските дейности за 2021 г. да са минимум повишените цени,
заплащани от 1.08.2020 г.
В края на 2020 г., по настояване на БЛС, неусвоените бюджетни средства по
параграфите за медицински дейности бяха платени авансово на изпълнители на
медицинска помощ, съгласно "Условия и ред в изпълнение на чл.13 от НРД за
медицинските дейности за 2020 - 2022 г. определени съвместно между НЗОК и
БЛС". По този начин средства, предназначени за здравноосигурителни плащания
не бяха върнати в централния бюджет. Авансовите плащания бяха:
 ПИМП – 9 622,7 хил. лв.
 СИМП – 11 973,7 хил. лв.
 МДД – 5 878,4 хил. лв.
 БМП – 94 481,4 хил. лв.

В периода от 1. януари 2021 г. до м. юни 2021 г.:


Подписани анекси на НРД 2020-2022:

- Договор № РД-НС-01-4-8 от 15 януари 2021 г. за изменение и допълнение на НРД за
медицинските дейности между НЗОК и БЛС за 2020 – 2022 г.
- Договор № РД-НС-01-4-9 от 22 февруари 2021 г. за изменение и допълнение на НРД за
медицинските дейности между НЗОК и БЛС за 2020 – 2022 г.
- Договор № РД-НС-01-4-10 от 1 април 2021 г. за изменение и допълнение на НРД за
медицинските дейности между НЗОК и БЛС за 2020 – 2022 г.


Приети седем Методики за изменение и допълнение на Методика 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. В последната Методика от
30.06.2021г. е разписано:
- За дейността на изпълнителите на медицинска и дентална помощ след 30 юни 2021 г.,
месечните суми по т. 3 се определят, когато стойността на отчетената дейност,
включена в подадените ежемесечни/ежедневни файлове за съответния месец е не помалко от 50% от базисната/средномесечната стойност на дейността за 2021 г.
- За дейността на изпълнителите на медицинска помощ след 31 юли 2021 г., месечните
суми по т. 3 се определят, когато стойността на отчетената дейност, включена в
подадените ежемесечни/ежедневни файлове за съответния месец е не по-малко от
60% от базисната/средномесечната стойност на дейността за 2021 г.“.
- След 30 юни 2021 г. сумите в размер на 1000 лв. по т. 6а и в размер на 360 лв. по т.
6аа се коригират с коефициент, както следва:
- при заболяемост над 600 на 100 000 души на месечна база – 1;
- при заболяемост между 300 и 600 на 100 000 души на месечна база – 0,7;
- при заболяемост между 150 и 300 на 100 000 души на месечна база – 0,5;
- при заболяемост до 150 на 100 000 души на месечна база – 0,25.
Данните за заболяемостта по т. 6г са съгласно средномесечната стойност от Националния
център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ).”
След 30 юни 2021 г. сумата в размер на 30 000 лв. се коригира с коефициент, както
следва:
- при заболяемост над 600 на 100 000 души на месечна база – 1;
- при заболяемост между 300 и 600 на 100 000 души на месечна база – 0,7;
- при заболяемост между 150 и 300 на 100 000 души на месечна база – 0,5;
- при заболяемост до 150 на 100 000 души на месечна база – 0,25.
Данните за заболяемостта по т. 8в.1. са съгласно средномесечната стойност от
НЦЗПБ.“.
- След 30 юни 2021 г. максималният брой на персонала, който може да се отчита за
заплащане по т. 8д.2 е в зависимост от броя на извършените лабораторни PCR
изследвания за потвърждение на COVID - 19, за календарен месец, и е както
следва:
- до 100 бр. включително - до 1 човек медицински персонал;
- от 101 до 250 бр. включително - до 2 човека медицински и немедицински персонал;
- от 251 до 500 бр. включително - до 4 човека медицински и немедицински персонал;
- от 501 до 750 бр. включително - до 6 човека медицински и немедицински персонал;

-

- от 751 до 1000 бр. включително - до 8 човека медицински и немедицински персонал;
- над 1000 бр. - до 10 човека медицински и немедицински персонал.
За болниците средствата са в зависимост на предадения работен график и
отработените часове. При пълен работен месец в Covid-19 отделение или с ковид
болни те ще получават 1000 лв. И още: Предвидено е, че при настъпване на вълна и
болни над 600 на 100 000 максималната сума, която ще получават за месец ще са в
размер на 1200 лв.

Заложени приоритети за анекс на НРД за медицински дейности за 2022 г., при среща
между МЗ, НЗОК и БЛС при стартиране на преговорите.




Намаляване на диспропорциите в заплащането на труда на лекарите, чрез промяна в
цените на медицинските дейности;
Промяна в реда и условията за предоставяне на неотложна медицинска помощ с цел
премахване на 24-часово разположение на общопрактикуващите лекари.
Отпадане на бюджетните лимити на ЛЗБП – ефективно прилагане на принципа
„парите следват пациента“ - безусловно зачитане на правото на пациента да избере
лечебното заведение, в което да се лекува.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА
ЗА ДЕЙНОСТТА НА УС НА БЛС ЗА ПЕРИОДА 2018 - 2021 Г.

1. ПРИХОДИ
1.1. Приходи от членски внос
За отчетния период м.юни 2018 – 2019 - 2020 до м.юли 2021 година членският внос е
основния приход, който се получава в УС на БЛС. Същият представлява отчисление от
РК на БЛС. От предоставената информация за периода 2018 - 2020 г. в регистъра на съюза
фигурират средно на месец :

Години

Членове

Приходи

06-2018

31 857

668 382

2019

31 655

1 139 574

2020

32 189

1 158 819

07-2021

32 666

685 986

ОБЩО

3 652 761

1.2. Други приходи ,постъпващи в УС на БЛС ,които подпомагат цялостната
дейност на съюза са в размер на 1 236 638 лева, формирани от:
Приходи от удостоверения за следдипломно обучение – кредитни точки ;
Такси за издаване на удостоверения - сертификати за работа в чужбина;
Дарения за стипендии на млади лекари – специализанти;
Дарения и спонсорства ,подпомагащи събития на УС на БЛС;
Възстановени права на лекари и други инцидентни приходи.
Същите са отразини както следва :

Години

Удостоверени
я

Кредитни
точки

2018

12 033

8 099

2019

26 398

2020

Реклами в
сайта,и
вестника вкл.
и спонсорство

Дарения

Други

2 406

168 600

6 502

20 168

18 642

68 760

9 288

23 214

8 359

4 963

678 544

6 504

2021

13 277

6 743

3 065

151 073

-

ОБЩО :

74 922

43 369

29 076

1 066 977

22 294

Приходите от дарения през годините са следните:
- За стипендии на млади лекари - специализанти
- За подпомагане на четвъртата научно практическа конференция.
- За подпомагане на кампанията Ковид 19
- Други дарения, свързани със събития на БЛС
ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ПЕРИОДА – юни-2018-2019–2020-юли 2021 са в размер
на 4 889 399 лева

2. РАЗХОДИ

Години

Разходи

Юни-декември
2018

814 436

2019

1 221 753

2020

1 820 812

Януари -юли 2021

727 073

ОБЩО

4 584 074

Разходите за периода юни - 2018 – 2019 – 2020 - юли 2021 са представени по
икономически елементи съгласно общоприета класификация ,която включва:

2.1.Разходи за възнаграждения

Година

Юни-2018

2019

2020

Юли-2021

Разходи за персонала в
т.ч.:

387 886

752 660

787 680

430 781

326 803

621 994

642 903

344 059

председателство

167 267

256 384

240 954

140 727

Разходи за хонорари по
гр.договори

20 095

39 562

48 600

34 975

Разходи за социални и
здравни осигуровки

40 988

91 104

96 177

51747

4 779

4 748

5 020

5026

Разходи за трудови
възнаграждения
в т.ч.

Средна работна заплата в т.ч:

-

Председателство:
Персонал по трудови

правоотношения
1 424

1 904

1 970

2 003

21

20.5

21

18.5

Средно списъчен
състав на персонала

Представената информация показва ,че разходите за персонала по трудови
правоотношения през годините 2018 – 2020 бележат известен ръст. Същия основно се
дължи на увеличението на МРЗ за страната ,която е база за определяне на
възнагражденията на председателството. В разходите за хонорари са отразени
периодичните възнагражденията на стенографите и инцидентни плащания по граждански
договори.
2.2.Разходи за материали

Година

Юни-2018

2019

2020

Юли -2021

Канцеларски

9 960

8 647

8 174

4 688

-

Горива

7 916

14 102

9 831

4 878

Други материали за
офиса

4 692

9 393

10 238

15 683

22 568

32 142

28 243

25 249

Разходи за материали в т.ч.:

-

Общо:

В други материали за офиса са включени разходите за почетни знаци,закупени активи под
прага на същественост, почистващи материали и други инцидентни разходи.
2.3.Разходи за външни услуги

Година
Разходи за външни услуги в
т.ч.:

юни-2018

2019

2020

Юли-2021

Режийни разходи за офиса

6 120

14 339

17 899

9 854

Телефонни, пощенски и
интернет

8 875

14 375

20 485

14 432

Юридически услуги

27 931

44 678

35 754

15 232

Събития на съюза

48 325

30 896

56 980

376

Наеми

7 238

9 388

9 388

5 476

Други разходи за външни
услуги в т.ч.: сервизна
поддръжка,застраховки и
други инцидентни разходи,
невключени в останалите
статии

68 390

91 917

48 404

36 177

166 879

205 593

188 910

81 547

Общо:

По - високия разход за външни услуги през 2019 година се дължи на някои
обстоятелства като :
През м.октомври 2019 година в гр. Несебър се провежда национална конференция
на БЛС
За тези разходи бяха осигурени приходи от дарения от фармацевтични компании и
Асоциацията на научноизследователските производители в България.

2.4.Други Разходи:

Година

Юни- 2018

2019

2020

Юли-2021

66 877

60 100

25 978

27 677

Други разходи в
т.ч.:
Разходи за

командировки от тях:
Командировки в
страната

34 768

48 688

22 493

27 677

Командировки в
чужбина

32 109

11 412

3 485

-

Разходи членски внос в
международни
организации

11 004

34 949

34 849

30 006

Разходи за данъци и
такси

1 950

1 511

1 558

1 556

Представителни
разходи

7 664

14 923

12 231

5 212

Други не представени в
класификацията

16 949

31 199

25 330

7453

Общо

104 444

142 682

99 946

71 904

2.5.Разходи за стипендии и дарения

През периода 2018 – 2021 година съюза продължи да
осъществява проекта за подпомагане със стипендии на
млади лекари специализанти .
Разходите през годините са :

Година

2018

2019

2020

Юли-2021

Брой стипендианти

55

64

56

100

Изплатена Сума

93 200

67 260

64 148

135 430

Дарения

1 500

3 500

629 079

558

За периода 2018 -2021 година са подпомогнати общо 275
лекари с 360 038 лева, на които са изплащани стипендии и
10 млади лекари с одобрени проекти, свързани с научни

разработки в съответните специалности, в които се
реализират.
През 2020 година БЛС осъществи дарителска акция за
подпомагане на кампанията Ковид 19

Отчет за финансовата дейност на вестник Quo vadis през
периода 2018 – 2021

Година

2018

2019

2020

2021

Приходи от
реклами и
абонамент на
вестник

2 406

7 642

4 963

3058

11 265

14 131

14 520

7 316

11 152

13 829

13 592

7266

113

302

928

50

Разходи за
вестника
В т.ч.:
Предпечат,печат
Други

Финансови разходи

Година

2018

2019

2020

Юли-2021

Разходи за лихви по
кредити

1 143

854

1 107

787

Разходи за банкови
такси

1 466

2 931

3 175

Общо :

2 609

3 785

4 282

Финансови разходи в т.ч:

1 610
2 397

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ПЕРИОДА – 2018-2019-2020 - 2021– 4 584 074 лева

Информация за лизинг :
С решение на Управителния съвет на БЛС от 2020 година е одобрен разход за
закупуване на автомобили. Закупени са Шкода Супърб и Шкода Рапид на т.н.
финансов лизинг за пет години или 60 месечни вноски съответно по 738 лева и 343
средна вноска за периода . Задължението към лизинговите компания е в размер 51 689
лева от които 48 390 главница и 3 299 лихви.
Към 31.07.2021 година са изплатени вноски на обща стойност 16 222 лева.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:



От представените данни се вижда, че приходите и разходите са в рамките на
планираните. Постоянната и целенасочена дейност на УС към увеличаване на
приходите, съчетана с прилагане на финансова дисциплина и оптимизиране на
разходите дава резултат измерим с формиране на резерв от 6.66 % от средния
годишен приход за периода.



Към 31.07.2021 година по сметките на УС на БЛС има налични -1 201 330 лева
От тях в сметката за изплащане на стипендии през 2021 година – 24 825 лева

При встъпване на това ръководство, средствата по сметките на БЛС са 1 086 820 лева , като
от тях за стипендии 59 000 лева или собствени средства – 1 027 820 лева. Видно от посочените
числа наличността по сметките е увеличена с лева или със 10.54 % .
С цел по-голяма сигурност относно вложенията на организацията средствата са
разпределени в три банки както следва:
РАЙФАЙЗЕНБАНК АД – 816 105 лева
БАНКА ДСК АД – 195 090 лева
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД – 190 135 лева

ПР, КАМПАНИИ, МЕДИЕН И ПУБЛИЧЕН ОБРАЗ НА БЛС

ОТДЕЛ „ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА КОМУНИКАЦИЯ“

Сред постиженията на ръководството и УС на БЛС през мандата е извеждането имиджа и
авторитета на Съсловната организация на по-високо ниво в публичното и общественото
пространство. Организацията се утвърди като водеща и експертна страна, търсена за
коментар по всички здравни теми от журналистите у нас. Бяха изградени трайни връзки с
медиите, редактори на актуални предавания и журналисти. Редица бяха направените
промени с цел подобряване на вътрешната и външната комуникация на БЛС. Създаден
беше отдел „Вътрешна и външна комуникация“ в администрацията на БЛС. Отделът пое
ежедневните ангажименти по популяризиране дейността на Съсловната организация,
Международната дейност на БЛС и изданието на организацията - вестник QUO VADIS.
През мандата отделът претърпя редица промени в състава като настоящия екип е:
Станислава Соколова – ръководител отдел „Вътрешна и външна комуникация“, Тодорка
Костова – експерт „Връзки с обществеността“, Георги Радев - гл. редактор на в. QUO
VADIS, Милена Енчева - здравен журналист, пишещ за печатното издание на БЛС,
международната дейност на организацията е ръководена от Цветомир Глоговски.










През 2019г. беше въведена деловодна програма за работа, която гарантира запазване на
информацията, невъзможност за изтриване на входиран документ и правене на
корекции, бързо намиране и проследяване на документооборота.
В началото на 2020г. на всички компютри на администрацията БЛС бяха поставени
лиценциран Windows, както и лицензирани офис-пакети за работа.
Обезпечаването на информационната и кибер сигурност на работната среда бе
осъществено чрез разделяне и обособяване на две /интернет/ мрежи – вътрешна
/работна/ за служители с въведена надеждна политиката за управление на пароли и
процедурите за сигурна автентификация и работа в системата за потребителите. Към
мрежата беше интегрирана система сензор за събития /SIEM/ за мониторинг и
управление на трафика, предпазваща от зловредни атаки и неоторизиран достъп. В
допълнение бе изградена и втора, отделна мрежа осигуряваща при необходимост
свързаност на външни потребители /гости, постители, работни и експертни групи/ без
да могат да се достъпват ресурси и данни от мрежата на БЛС.
По време на мандата изцяло беше обновен и оптимизиран сайта на БЛС, беше
направена и английска версия.
Въведе се ежедневно публикуване на актуална информация на сайта на БЛС.
Ежедневно поддържане и разработване на социалните мрежи на Съсловната
организация.
Беше направена промяна на визията и съдържанието на вестник QUO VADIS. Сменена
беше редакционната политика в посока по-широко представителство на канените
гости, въведена е рубрика, посветена на младите лекари „Новите Хипократи“. Беше
направен максимално изчистен лесно четим вариант на медията. Модернизира се
дизайна на медията (в електронен и хартиен вариант).









-











В резултат на всички промени и установяването и поддържането на трайни и добри
взаимоотношения с журналистите в сектора, водещите и редакторите на различните
предавания:
Общо прессъобщенията за периода юни 2018 - август 2021г. са над 350.
През мандата ръководството и УС на БЛС има над 430 самостоятелни медийни
участия по различни актуални теми; (в сутрешни блокове, публицистични предавания,
индивидуални интервюта за печатни медии, радио участия). В това число не влизат
препечатените и цитирани от медиите прессъобщения, препечатаните и цитираните
интервюта и участия, участията в новини и т.н. С тях броят става над 7000.
От 500 последователи в страницата на ФБ в началото на мандата в към този момент
техният брой е над 6800. След април 2021 г.: публикациите са споделяни и в новата
Инстаграм страница на организацията.
И още: Налице е и огромен скок в трафика на сайта:
Посещения на сайта за 2017 г. – 363 посещения, 2018 г. – 177 030 посещения, 2019 г. 174 276 посещения, 2020 г. - 557 846 посещения, 2021 г. до юли 194 958 посещения,
Брой заредени страници за 2017 г. - 767 страници, за 2018 г. - 773 805 заредни
страници, 2019 г. – 817 844 страници, 2020 г. - 1 998 431, 2021г. до юли 803 279
заредени страници.
БЛС продължи традициите, станали емблема на Съсловната организация:
отличаването на тържествена церемония на Лекар на годината; честване на Деня на
Спасението; ежемесечно разпространение на изданието на БЛС вестник QUO VADIS,
честване на Моллови дни.
През 2019 г. беше разширен проектът за отпускане на стипендии на специализанти и
редовни докторанти и го превърна в ежегодна програма за финансово стимулиране на
млади лекари - студенти след 4-ти курс (5-ти и 6-ти курс), редовни и свободни
докторанти и специализанти. Фокус групите на проекта са в три направления:
Студенти 5-ти и 6-ти курс, чрез отпускането на ежемесечна стипендия в рамките на
една учебна година;
Финансиране на участие в национални и международни научни форуми на студенти
след 4-ти курс и млади лекари до 35 години;
Финансиране на научно-изследователски проекти на млади лекари до 35 години.
За този период отпуснатите стипендии за студенти 5-ти и 6-ти курс са – 231 бр., като
за: За 2019 г. - са 45 стипендии; За 2020 г. – са 86 стипендии; За 2021 г. – 100
стипендии.
Финансирани участия в национални и международни научни форуми на студенти след
4-ти курс и млади лекари до 35 години – 8 бр.
Финансиране на научно-изследователски проекти на млади лекари до 35 години. – 10
бр.
Продължихме традицията и рестартирахме Националната кампанията срещу насилието
над медици с инициативата „Добрата дума лекува“. Лице на кампанията: Владимир



















Карамазов – безвъзмездно; Безплатно беше реализиран видеоклип, които беше
разпространен безплатно в каналите Нова Броудкастинг Груп. Организиран конкурс за
снимки, които по-късно станаха част от изложба „Добрата дума лекува“ в НС . Втора
изложба беше реализирана във УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив, трета изложба във
ВМА.
CPME излезе с позиция в защита на българските лекари по инициатива на БЛС.
В резултата на 14.01.2020 г. беше подписано споразумение с Прокуратурата за
сътрудничество и взаимодействие за предотвратяване и разследване на престъпления,
свързани с дейността на медицинското обслужване. По този начин получихме
директна линия за подаване на сигнали и бързо разглеждане главаната прокуратура.
При настъпването на пандемията у нас БЛС стартира и взе участие в редица
инициативи. Първата от тях беше Кампания “Заедно ще се справим”, съместна
инициатива на Български лекарски съюз, Българското дружество по Офталмология и
Организацията на евреите в България „Шалом“. Доставени бяха пакети с хранителни
продукти на стойност над 120 лв. за медиците от страната и техните близки под
карантина. Резултати: Бяха подпомогнати над 420 медици и техните близки под
карантина.
БЛС разкри и два горещи телефона: За сигнали свързани с недостиг на ЛПС сред
лекарите и специалистите по здравни грижи във връзка с обявеното извънредно
положение в страната заради COVID-19 - 02/ 9 07 07 08 и за сигнали за агресия над
медици - 02/ 9 07 07 07.
Национална кампания „За героите в бяло“.
Пролетта на 2020 г. Български лекарски съюз осъществи дарителска кампания за
набиране на средства за семействата и близките на починалите медици в битката с
COVID-19. Събрани средства: 29 000 лв. Подпомогнати семейства: 15.
Успоредно с това се проведе национално проучване за заболеваемостта сред лекарите
и работата в условията на COVID-19. Целта на изследването беше да даде обратна
връзка за здравните проблеми сред лекарското съсловие, за обезпечеността с ЛПС на
медиците и трудностите, които епидемията от COVID-19 предизвика.
Есента стартирахме кампания за координиране набирането на доброволци, студенти по
медицина за нуждаещите се болници у нас. Публикувани бяха над 30 обяви от лечебни
заведения. Подадени документи от доброволци: над 300.
Края на 2020 г. Български лекарски съюз и Българското дружество по офталмология с
медийната подкрепа на Нова телевизия проведохме съвместна инициатива под
надслов: "Излекуваните" В рамките на инициативата популярни личности благодариха
на своите лекари и разказаха своята история за битката с болестта.
По същото време, с подкрепата на Ники Кънчев, Българската асоциация на
професионалистите по здравни грижи и доброволческите организации "Защото сме
хора" и "Благодаря Ви, че Ви има", стартирахме инициатива за финансово
подпомагане на децата на починалите от Covid-19 медици под надслов: “За децата на










героите в бяло”. Събрани бяха над 34 хиляди лв, с които ще бъдат подпомогнати
децата.
Кампания „Заедно за повече здраве“, заедно с БФС и АрФАРМ, в която БЛС беше
патрньор с поредица от инициативи: кръгла маса, пресконференция, дебат и др.
Благодарения на кампанията в обществото започна да се говори за инвестиции в
здравеопазването.
Сред отличителните кампании е и "Зрението е всичко! Прегледай се!" - Национална
безплатна скринингова кампания на Български лекарски съюз, Българското дружество
по офталмология и Байер България. В рамките на инициативата мобилен очен кабинет
посети 42 населени места в страната. Прегледани бяха над 4000 души. Край на
кампанията: 16 юли 2021г.
Пролетта на тази година стартира инициативата „Вашата мисия е нашето здраве,
нашата мисия е Вашата почивка! Хотели в страната предоставиха преференциални
условия за почивка на медиците в знак на благодарност. 4 хотела участват в
инициативата.
През юни подкрепихме и издадохме Интерактивния справочник за диагностика и
лечение на Covid-19, създаден и насочен изцяло към лекари.
БЛС изигра ключова роля в разрешаването на конфликта с болница „Пирогов“ и
туширане на напрежението.

В следващите редове е представена работата по години на пиарите от Отдел
„Вътрешна и външна комуникация“ на БЛС за периода юни 2018 – август 2021 г.

ЮНИ 2018 – ДЕКЕМВРИ 2018

Направена бе оптимизация на сайта на БЛС www.blsbg.com:, като са нанесени
частични промени в съдържателен и структурен план.










Актуализиране на секция контакти.
Оптимизиране и опростяване на сайта с цел по-лесното му използване.
Оптимизиране на секциите, представящи структурата на организацията.
Обобщаване на секция "НОВИНИ", в която влизат "НОВИНИ и ВИДЕОАРХИВ".
Премахване на съкращенията в секциите с цел по-лесно ориентиране в сайта на БЛС /
ПРОДЪЛЖАВАЩО МЕДИЦИНСКО ОБУЧЕНИЕ / ПРОДЪЛЖАВАЩО
ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ .
Премахване на секции, които не се използват.
С цел прозрачност на дейността на БЛС създаване на подсекция ПИСМА И
СТАНОВИЩА НА БЛС.
Премахване на рекламните банери, за които БЛС няма сключени договори.
Въвеждане на „чат прозорец“ на сайта на БЛС.





Извеждане на вестник Quo Vadis в самостоятелен банер.
Оптимизиране на сайта чрез премахване на неактивини бутони на youtube, twitter,
google + и др. и активиране на бутон за facebook страницата на БЛС.
Регулярно и синхронно захранване на сайта и facebook страницата на БЛС с актуална
информация, за дейността на БЛС.

За първите 6 месеца от стъпването си в длъжност ръководството и УС на БЛС
имаше над 50 медийни участия по различни актуални теми.


Юни 2018: Броени дни след встъпването в длъжност на новото ръководство на БЛС
беше поставен въпросът с изплащането на т.нар. „надлимитна дейност“ на лечебните
заведения.
 От юли до септември 2018: Над 20 участия в различни медии на ръководството на БЛС
във връзка с предложените два варианта на здравноосигурителен модел (първият
модел предвижда пълна демонополизация на НЗОК с включването на няколко
застрахователни фонда и вторият – НЗОК + фонд.) и изваждането на Съсловната
организация от договорния процес. БЛС категорично се противопостави и не само, че
нито една от законовите функции на съсловната организация не бе отнета, а се
извоюваха допълнителни правомощия - отстоя и надгради своето право за изработване
и промяна на Правилата за добра медицинска практика, съгласуване на медицинските
стандарти, на продължаващото медицинско обучени и продължаващото
професионално развитие. Това беше потвърдено при официалното представяне на
двата варианта за представяне на здравноосигурителния модел от МЗ (26 септември
2018)
 Септемри 2018: БЛС постави трите основни приоритета, от които няма да отстъпи при
преговорите:
1. Да не прехвърлят средства от параграф на параграф;
2. Прогнозните бюджети на лечебните заведения да бъдат годишни, а не на тримесечие;
3. НРД да влиза в сила от 1-ви януари.
 Още първата седмица на октомври 2018 при стартирането на преговорите беше
постигната принципна договрка, че НРД ще влиза в сила от 1 януари.
 Ноември 2018: С излизането на проекта за ЗБНЗОК БЛС постави своите искания;
- Забрана за прехвърляне на средства от параграф в параграф
- В случай, че не се приеме нов НРД да остава в сила действащия към момента
- Преговорният процес за нов НРД или Анекс към него да започва със стартирането на
изработването на бюджетната макрорамка.
- Обяви се против предвидената в законопроекта забрана за разширяване дейността на
лечебните заведения за болнична помощ и сключване на договори за нови дейности.
- Отново предложи да започне изплащането на т.нар. „надлимитна дейностт“ на лечебните
заведения за минал период, използвайки аргумента, че е на лице изплащане на стари
задължения към чужди здравни фондове.















27 декември БЛС договори на 100 % ивсички поставени искания, които залегнаха в
НРД.
БЛС беше експертен партньор при създаването на Националната класация „Индекс на
болниците“.
БЛС взе участие в здравен дебат на тема „Прозрачност и здравеопазване".
БЛС подкрепи нападната медицинска сестра от МБАЛ „Св.Иван Рилски“ – Г.
Оряховица.
Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика и БЛС дадоха
четири стипендии за безплатно участие в конгреса на млади лекари, специализанти
или новозавършили специалисти в Четвъртия национален конгрес на БАНМХ
БЛС почете паметта на медиците загинали при изпълнение на служебния им дълг
БЛС излезе с позиция относно починала пациентка в МБАЛ "Иван Селимински"Сливен
БЛС разшири проекта за подпомагане на студенти и млади лекари
Преговорите за НРД 2019 стартираха с разглеждане на Наредба 3
БЛС връчи наградите „Лекар на годината-2018“
Председателят на БЛС д-р Иван Маджаров взе участие в конференцията "Иновации и
добри практики в здравния сектор"
Председателят на БЛС д-р Иван Маджаров подкрепи кампания „Топъл обяд“

ЯНУАРИ 2019 – ДЕКЕМВРИ 2019

! За 2019 г. ръководството и УС на БЛС имат над 130 медиини участия по различни
актуални теми.




Февруари 2019г. - „Добрата дума лекува“ беше даден рестарт на Националната
кампанията срещу насилието над медици. Лице на кампанията: Владимир Карамазов –
безвъзмездно; 15 април: Безплатно беше реализиран видеоклип, които от 3 юни беше
разпространяван безвъзмездно в каналите Нова Броудкастинг Груп. Достигайки до
широката аудитория, по достъпен и интригуващ начин, ежедневно в БЛС постъпваха
фотографии на желаещи да участват в кампанията. „Добрата дума лекува“ събра
дестки писма придружени със снимки. Всяка една история беше разказана в сайта на
БЛС в секция Новини“, във ФБ на съсловната организация и във вестник Quo Vadis;
Организиран конкурс от най-добрите постъпили снимки, които по-късно станаха част
от изложба „Добрата дума лекува“ в НС, която беше открита на 19 декември.
Март 2019 г. Бяха организирани професионални обучения за представители на
централно управление и районни колегии на БЛС (медийно обучение). Участие взеха
УС на БЛС, представители на 28-те РЛК, ЦКПЕ на БЛС.







Май 2019 г. CPME излезе с позиция в защита на българските лекари по инициатива на
БЛС.
Началото на септември 2019 г. По инициатива на БЛС, се проведе среща между
ръководството на БЛС и заместниците на главния прокурор Иван Гешев и Мария
Шишкова. На нея беше обсъдено създаването на съгласуван работещ механизъм за
сътрудничество и взаимодействие за предотвратяване и разследване на престъпления,
свързани с дейността на медицинското обслужване. Участниците в срещата
дискутираха и необходимостта от съвместни действия на институциите за промяна на
обществените нагласи и възвръщане на доверието към работещите в системата на
здравеопазването.
11 ноември БЛС се включи в Националната кампания в подкрепа на донорството и
трансплантацията „ДА! ЗА ЖИВОТ!“ МЗ, БЛС, БАПЗГ и пациентски организации
подписаха Меморандум за сътрудничество в рамките на кампанията „Да! За живот!“
Редица брифинги по актуални теми
ЯНУАРИ 2020 – ДЕКЕМВРИ 2020

МОДЕРНИЗИРАНЕ НА www.blsbg.com:
Направена е пълна промяна и оптимизация на сайта на БЛС, изцяло е променен
графичният дизайн на сайта, направен е по-лесен за работа. Повече от 4 месеца екипът
създал сайта и Отдел „Връзки с обществеността“ работиха по визуалното оформяне на
сайта, по промените в съдържателен и структурен план. Новият сайт стартира на 30
декември 2020 г. Част от промените са както следва:














Създадена секция в сайта „Covid – 19”.
Оптимизиране и опростяване на сайта с цел по-лесното му използване.
Подобряване на търсачката на сайта.
Създаване на изцяло нова секция в сайта – карта, с активни бутони към социалните
мрежи, адрес на централата на БЛС, карта с точния адрес.
Премахване на секции, които не се използват.
Оптимизиране на съдържанието на сайта.
Ъпдейтване на историята на БЛС в сайта на Съсловната организация.
Създаване на ленти за вестника и за Ковид-19 на новата визия на сайта.
Регулярно ъпдейтване на банерите на сайта.
Регулярно и синхронно захранване на сайта и facebook страницата на БЛС с актуална
информация, за дейността на БЛС.
Излизане на сайта и адреса на БЛС в търсачката на Google.
Присъствие на заседания на УС, НС, Конференции, работни срещи и др.
Присъствие с ръководството по време на медийни участия.

! За 2020 г. ръководството и УС на БЛС имат над 170 медийни участия по различни
актуални теми; От 6 март до края на календарната година всеки ден в сайта на БЛС има

минимум по една публикация на ден. Общо публикациите в секция „Новини“ на сайта на
БЛС за 2020г. са: 1033 бр.; прессъобщения, свързани с различните активности на БЛС.
Общо прессъобщенията за 2020 г. са: 75 бр. ( !!! В тази бройка не влизат изпратените
прессъобщения по активностите, свързани с различните кампании на БЛС).










Януари 2020 г. беше подписано споразумение с Прокуратурата за сътрудничество и
взаимодействие за предотвратяване и разследване на престъпления, свързани с
дейността на медицинското обслужване.
Февруари 2020 г. продължи вторият етап на Националната кампания срещу насилието
над медици „Добрата дума лекува“ с фотоизложба в най-голямата болница в България
- УМБАЛ „Свети Георги“. Изложбата съдържаше фотографии, придружени с лични
истории на пациенти, които разказват за доброто и за получените лекарски
грижи.Междувременно продължаваше и пристигането на „добри думи“ в централата
на БЛС, които периодично се публикуват на сайта и на Фейсбук страницата на
Съсловната организация. Септември 2020г.: ВМА беше домакин на обновената трета
изложба „Добрата дума лекува“.
Март 2020 г. беше дадено началото на кампания “Заедно ще се справим”, съместна
инициатива на Български лекарски съюз, Българското дружество по Офталмология и
Организацията на евреите в България „Шалом“. Доставени бяха пакети с хранителни
продукти на стойност над 120 лв. за медиците от страната и техните близки под
карантина. Пакетите бяха доставяни от доброволци до болниците, до отделенията и до
домовете на поставените под карантина. Резултати: С хранителни продукти бяха
подпомогнати над 420 медици и техните близки под карантина от София, Пазарджик,
Пещера, Кърджали, Ловеч, Габрово, Плевен, Велико Търново, Шумен, Сливен,
Кюстендил, Пловдив и Видин. Финал на кампанията - 5 май.
Март 2020 г. Български лекарски съюз стартира национална кампания „За героите в
бяло“. Целта на инициативата беше осигуряването на средства за закупуването на
маски, предпазни облекла, дезинфектанти и медицински изделия за болниците и
медицинския персонал в цялата страна. Зад кампанията с името и лицето си
безвъзмездно застана футболната звезда Димитър Бербатов. Близо два месеца след
старта на кампанията бяха събрани парични средства в размер на над 249 хил. лв. или
близо четвърт милион. С тях бяха закупени както следва: 35300 маски, 1300
гащеризона, 200 високозащитни костюма, 60 чифта калцуни, 500 престилки, 9 200
манти (1200 от които стерилни), 3042 предпазни очила, 108100 ръкавици, 500 шлема, 2
тона дезинфектант. В централата на Съсловната организация през цялото време
пристигаха различни материални дарения за медиците у нас или: 9800 маски, 1010
манти, 297 шлема от Фондация "Лукойл", 20 тона гориво под формата на карти от
"Лукойл-България", 60 л. дезинфектант, 10 устройства за дезинфекция с УВ лъчи, 500
PSR теста, 20 803 бр. имуностимуланти, 3000 кг. хранителни продукти от първа
необходимост от компания "Крина", 864 бр. Red Bull, 1 656 плодови напитки, 1824
бутилки мин. вода, 3600 дъвки, 8064 десерта „Баунти“, 1132 брандирани сърца от
слънчогледов тахан, 48 кутии шок. бонбони. Предпазните средства и даренията бяха
разпредлени в цялата страна. Финал на кампанията: юли 2020 г.
Април 2020 г. БЛС разкри два горещи телефона: За сигнали свързани с недостиг на
ЛПС сред лекарите и специалистите по здравни грижи във връзка с обявеното


















извънредно положение в страната заради COVID-19 - 02/ 9 07 07 08 и за сигнали за
агресия над медици - 02/ 9 07 07 07.
Април 2020 г. Беше създадена и Инстаграм страница на БЛС.
Май 2020 г. Български лекарски съюз стартира дарителска кампания за набиране на
средства за семействата и близките на починалите медици в битката с COVID-19.
Събрани средства: 29 000 лв. Подпомогнати семейства: 15. Край на кампанията:
октомври 2020 г.
Май 2020 г. Стартира съместна кампания на CredoWeb и Българския лекарски съюз за
отговорно и безопасно поведение на пациентите – „Не отлагай лечението си“.
Май 2020 г. БЛС стартира национално проучване за заболеваемостта сред лекарите и
работата в условията на COVID-19. Целта на изследването беше да се даде обратна
връзка за здравните проблемите сред лекарското съсловие, за обезпечеността с ЛПС на
медиците и трудностите, които епидемията от COVID-19 предизвика. Сред въпросите
имаше и такива дали медиците са ставали жертва на агресия (вербална или физическа)
по време на работа. В проучването, което беше първото по рода си от десетилетия, са
участвали над 1000 лекари от цялата страна и 1207 от заетите в други сфери.
Май 2020 г. Български лекарски съюз и сдружение "Избери България" проведоха
началото на съвместна инициатива - документална поредица под надслов "ЛЕКАРИ
ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯ“. Тя показваше как се отразява новият вирус на
съществуващите заболявания, показваше какви са правилата за поведение на
пациентите с различни диагнозии в условията на пандемия. За всичко това говореха
героите на поредицата - специалисти по различни значими социални заболявания.
Поредицата се излъчваше по БНТ, както и специално създадените канали във ФБ и
YouTube.
Май 2020 г. БЛС стана партньот на Електронната академия за продължаващо
медицинско обучение на НСОПЛБ. По нея регулярно на сайта и ФБ бяха публикувани
темите и обученията за лекари, студенти по медицина, фармацевти и специалисти по
здравни грижи. Кампанията е активна и към момента.
Октомври 2020 г. БЛС имаше ключова роля в реализацията на проект за безвъзмездна
психологическа подкрепа на медиците в България - Хепи Докторс.
Октомври 2020 г. БЛС взе участие във Втората национална конференция по
инициативата „Заедно за повече здраве“. След това беше изпратено отворено писмо до
институциите.
Октомври 2020 г. БЛС осъществи кампания за координиране набирането на
доброволци, студенти по медицина за нуждаещите се болници у нас. Публикувани
бяха над 30 обяви от лечебни заведения. Подадени документи от доброволци: над 300.
Ноември 2020 г. Български лекарски съюз и Сдружение Лечение на Covid-19 с
реконвалесцентна плазма започнаха Информационна кампания за популяризиране
необходимостта от даряване на реконвалесцентна плазма. Кампанията продължава до
края на февруари 2021 г.
Декември 2020 г. Български лекарски съюз и Българското дружество по офталмология
с медийната подкрепа на Нова телевизия проведохме съвместна инициатива под
надслов: "Излекуваните" В рамките на инициативата популярни личности благодариха
на своите лекари и разказаха своята история за битката с болестта.





Декември 2020 г. Български лекарски съюз, с подкрепата на Ники Кънчев, Българската
асоциация на професионалистите по здравни грижи и доброволческите организации
"Защото сме хора" и "Благодаря Ви, че Ви има", стартира инициатива за финансово
подпомагане на децата на починалите от Covid-19 медици под надслов: “За децата на
героите в бяло”. Инициативата продължи и през 2021г.
Редица брифинги по актуални теми.

ЯНУАРИ 2021 – АВГУСТ 2021

МОДЕРНИЗИРАНЕ НА САЙТА НА БЛС - www.blsbg.com:
Направена беше английска версия на сайта на БЛС, който беше изцяло моденизиран в
края на 2020 г. Променен беше графичният дизайн на сайта, работата с него беше
улеснена значително. При английската версия бяха преведени основните категории и
ключови текстове, преведена беше и основната информация свързана с активните
кампании, добавена беше и възможност за автоматичен превод на текстовете в секция
„Новини“.
За периода януари – август 2021 г. ръководството и УС на БЛС има над над 430
самостоятелни медийни участия по различни актуални теми; (в сутрешни блокове,
публицистични предавания, индивидуални интервюта за печатни медии, радио участия). В
това число не влизат препечатените и цитирани от медиите прессъобщения,
препечатаните и цитираните интервюта и участия, участията в новини и т.н. С тях броят
става над 7000. Общо прессъобщенията за периода юни 2018 - август 2021 г. са над 350.
От 500 последователи в страницата на ФБ в началото на мандата в към този момент
техният брой е над 6800. След април 2021 г.: публикациите са споделяни и в новата
Инстаграм страница на организацията. И още: Налице е и огромен скок в трафика на
сайта: Посещения на сайта за 2017 г. – 363 посещения, 2018 г. – 177 030 посещения, 2019
г. - 174 276 посещения, 2020 г. - 557 846 посещения, 2021 г. до юли 194 958 посещения,
Брой заредени страници за 2017 г. - 767 страници, за 2018 г. - 773 805 заредни страници,
2019 г. – 817 844 страници, 2020 г. - 1 998 431, 2021г. до юли 803 279 заредени страници.





Продължава и към този момент съвместната работа на Електронна академия за
продължаващо медицинско обучение. През цялата година Регулярно на сайта и ФБ
бяха публикувани темите и обученията за лекари, студенти по медицина, фармацевти и
специалисти по здравни грижи.
Кампанията „Заедно за повече здраве“, в която БЛС все още е патрньор имаше
поредица от инициативи: 02.03.2021 г. - Беше дадена съвместна пресконференция на
партньорите в инициативата
- Български лекарски съюз (БЛС), Български
фармацевтичен съюз (БФС) и Асоциацията на научноизследователските
производители в България (ARPharM). Имаше многобройни медийни участия на














основните партньори във връзка с кампанията; 22.03.2021 г. - Изпратен беше призив за
надпартиен консенсус за ускорено развитие на здравеопазването до политическите
сили с най-голям шанс да влязат в следващия парламент, според прогнозите на
социологическите агенции. 22.06.2021 г. – Беше проведена онлайн дискусия с
представители на основните политически партии, на служебното правителство и на
здравните власти на тема „Инвестиции в здравеопазването“. Кампанията е активна и
към момента и следват поредица от инициативи.
Положителна кампания на Български лекарски съюз и Българското дружество по
офталмология с медийната подкрепа на Нова телевизия „Излекуваните“ продължава и
през 2021 г. Тя стартира на 10.12.2020 г. В рамките на инициативата популярни
личности благодаряха на своите лекари и разказаха своята история за битката с
болестта от ефира на "Здравей, България". Край на кампанията: февруари 2021г.
Продължаване на започналата на 22.12.2020 г. инициатива на Български лекарски
съюз, с подкрепата Ники Кънчев, Българската асоциация на професионалистите по
здравни грижи и доброволческите организации "Защото сме хора" и "Благодаря Ви, че
Ви има" за финансово подпомагане на децата на починалите от Covid-19 медици под
надслов: “За децата на героите в бяло”. По кампанията бяха намерени контакти на
близките и децата на загиналите медици, които загубиха битката с Covid-19. Това са
16 деца (непълнолетни) на починали 10 лекари и 2 медицински сестри. Събрани бяха
над 34 хиляди лв, с които ще бъдат подпомогнати децата.
Март 2021 г. Онлайн информационна кампания „За да бъдем здрави и заедно“ в
подкрепа на имунизацията срещу COVID-19 у нас. БЛС беше партньор на
Представителството на Европейската комисия в България. В поредица от видеа
лекарите споделяха емоционални разкази за своите лични преживявания през
изминалата година на пандемия и посочваха множество логични аргументи в полза на
безопасните и ефективни ваксини, одобрени в Европейския съюз. Край на кампанията:
май 2021 г.
Април 2021 г. по инициатива на БЛС беше запазена минута мълчание в цялата страна в
памет на починалите медици на 7 април 2021г.
Май 2021 г. Кампания „Информирай се. Ваксинирай се. Прегърни живота“. Кампания
беше подкрепена от Български лекарски съюз и осъществена от Представителството
на Европейската комисия в България в подкрепа на ваксинирането. Достоверна,
медицински обуснована и с отговор на основните въпроси кампания, с национално
медийно покритие. Край на кампанията: 31 юли 2021 г.
Май 2021 г. беше поставено началото на сътрудничеството с Medical News за
Електронното продължаващо медицинско обучение. Периодично се публикуват
обзори, базирани на доказателства, видеообучителни курсове и информация
зобучителни уебинари с водещи медицински специалисти по актуални тема.
Кампанията е активна и към момента.
Май 2021 г. "Зрението е всичко! Прегледай се!" беше стартирана Национална
безплатна скринингова кампания на Български лекарски съюз, Българското дружество
по офталмология и Байер България Инициативата имаше за цел да се диагностицират
най-честите социално - значими-очни заболявания, да се информира българското









общество за важната роля на профилактиката, грижата за очното здраве и навременни
очни прегледи. Кампанията „Зрението е всичко! Прегледай се!“ си постави
амбициозната задача да обхване най-уязвимите групи от населението у нас: децата и
хората около и над 50-годишна възраст. В рамките на инициативата мобилен очен
кабинет посети 42 населени места в страната. Прегледи бяха ............ Край на
кампанията: 16 юли 2021г.
Май 2021 г. Инициатива „Вашата мисия е нашето здраве, нашата мисия е Вашата
почивка! Хотели предоставиха преференциални условия за почивка на медиците в знак
на благодарност. Kъм 12 юли 4 хотела бяха взели участие в инициативата.
Юни 2021 г. БЛС излезе с призив: ДА ПОДКРЕПИМ ПРОФ.ВАНЯ НЕДКОВАКОЛАРОВА! Създадена беше страница в секция кампании, изпратено беше
прессъобщение. Инициативата беше популяризирана по всички канали на БЛС. За
съжаление, проф. Коларова ни напусна в края на месец август.
Юни 2021 г. БЛС подкрепи авторите на Интерактивния справочник за диагностика и
лечение на Covid-19, създаден и насочен изцяло към лекари. БЛС организира
пресконференция в БТА, на която официално беше представн справочника.
Съсловната организация издаде справочника в тираж от 5150 бр + 1000 бр. брошури.
Създадена беше и лента за директен достъп до него на сайта на БЛС. Съсловната
организация се ангажира с логистиката по разпространението на справочника. Той ше
служи за база на МЗ за издаване на протокол за лечение и диагностика на Covid – 19.
30.06.2021г. МЗ припозна Интерактивния справочник.
Брифинги по актуални теми.

ДОМ НА ЛЕКАРЯ

-

17 май 2017г.: Направление „Архитектура и градоустройство“ към СО /НАГ/ е внесено
заявление от името на Български лекарски съюз за даване на разрешение за
изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ от ДИГЕСТА-СИП” АД
въз основа на пълномощно от управителя д-р Венцислав Грозев, без да е взето
решение на Събор.



Действия на новия УС на БЛС:

-

28 септември 2018г.: УС на БЛС взема решение за временно спиране на
административното производство по изработване на проект за подробен устройствен
план /ПУП/.
18 ноември 2019г.: БЛС изпраща заявление до Главния архитект на СО и Председателя
на СОС, с което е поискано прекратяване на процедурата по одобряване на ПУП
стартирал със заявлението от 17.05.2017г., съгласно Решение по т. 3.2. от 11-12 май
2019г. на Събора на БЛС.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

07 юли 2020г.: Направление „Архитектура и градоустройство“ към СО /НАГ/ изпраща
писмо до БЛС, в което се твърди, че на същата дата на която е подадено заявлението
на БЛС за прекратяване на процедурата по одобряване на ПУП 18.11.2019г.
„ДИГЕСТА-СИП“ АД е подала заявление с искане административното производство
да не бъде спряно.
08 септември 2020г.: „ДИГЕСТА СИП“ АД отправи писмено предложение до УС на
БЛС за нов вариант за реализация на проекта включващ замяна на собствения на БЛС
парцел в центъра на София със сграда находяща се в гр. София, р-н. Триадица, ж.к.
„Манастирски ливади-изток.
08 октомври 2020г.: БЛС заявява с писмо, решението на УС на БЛС, с което не приема
предложението на „ДИГЕСТА-СИП“ АД и отправя свое предложение за промени в
договора за учредяване правото на строеж който да включва:
Издаването на банкова гаранция в размер на 5 000 000 лева, която да обезпечи
качественото и в срок изпълнение на строителството;
Неустойки в случай на неизпълнение или забавено изпълнение на задълженията от
страна на „ДИГЕСТА-СИП“ АД относно сроковете за изготвяне на технически проект
на сградата и разрешение за строеж;
Определяне на конкретна дата, от която да стартира изграждане на сградата.
12 октомври 2020г.: БЛС изпраща второ писмо до Главния архитект на СО с искане за
незабавна информация за причините поради които административното производство
не се прекратява.
09 ноември 2020г.: „ДИГЕСТА-СИП“ АД изпраща отговор, с който отхвърля
направените предложения от БЛС, и на свои ред предлага нови предложения за
промени в договора за учредено право на строеж.
10 декември 2020г.: Провежда се тристрана среща межу БЛС, „ДИГЕСТА-СИП“ АД
при Главния архитект на Столична община, където БЛС потвърждава заявлението си
за прекратяване на административната процедура по заявлението на „ДИГЕСТА-СИП“
АД за изменение на ПУП.
14 декември 2020г.: БЛС кани „ДИГЕСТА-СИП“ АД на среща за да бъдат представени
пред УС на БЛС предложенията на „ДИГЕСТА-СИП“ АД за реализиране на проекта
съгласно учреденото право на строеж на „ДИГЕСТА-СИП“ АД.
29 декември 2020г.: „ДИГЕСТА-СИП“ АД с писмо отлага провеждането на среща с
БЛС за началото на 2021г.
13 януари 2021г.: „ДИГЕСТА-СИП“ АД с ново писмо отказва покана да участва в
заседание на УС на БЛС, като повод е посочена пандемията от коронавирус.
18 януари 2021г.: БЛС изпраща писмо до Министър-председателя на Република
България и до Министъра на здравеопазването, с което ги информира за казуса с
проекта Дом на лекаря и търси съдействие за реализиране на проекта.
19 януари 2021г.: От администрацията на Министерски съвет е изпратено писмо до
Министъра на здравеопазването, Главния архитект на Столична община, с копие до
Председателя на УС на БЛС, с което се настоява да се извърши обстойна проверка по
случая.
09 февруари 2021г.: БЛС провежда среща с кмета на София госпожа Йорданка
Фандъкова, на която я информира за забавянето на произнасяне от страна на Главния
архитект на СО по заявлението на БЛС за прекратяване на административната
процедура.

-

-

-

-

10 февруари 2021г.: Главния архитект на Столична община със своя заповед
прекратява административното производство, образувано по заявлението на
„ДИГЕСТА-СИП“ АД за изработване на проект за ПУП на парцела, собственост на
БЛС.
01 март 2021г.: БЛС изпраща поредно писмо, с което отново призовава „ДИГЕСТАСИП“ АД в кратък срок да информира БЛС за етапа на реализиране на проекта и
стъпките, които ще предприеме за спазване на уговорените срокове по договора и
изпълнението му.
18 март 2021г.: БЛС изпраща нотариална покана, връчена на 07.04.2021г., на
„ДИГЕСТА-СИП“ АД, с която отново изисква незабавно да бъдат представени
действията за продължаване на проекта „Дом на лекаря.
25 юни 2021г.: „ДИГЕСТА-СИП“ АД обжалва пред Административен съд – София
град заповедта на Главния архитект на София за прекратяване на административното
производство за изработване на проект за ПУП предложен от „ДИГЕСТА-СИП“ АД.
БЛС взе становище по жалбата на „ДИГЕСТА-СИП“ АД.
ОТЧЕТ ЮРИДИЧЕСКИ ОТДЕЛ

По време на мандата бяха извършени редица кадрови промени в отдела. Настоящият
състав на Юридическия отдел на БЛС е: Даниел Колев и Георги Фотев.
Обемът на извършената от юридическия отдел дейност за периода 06.2018г.- 09.2021г.
съставлява обемна по обхвата си дейност, свързана с осъществяване процесуално
представителство на БЛС пред съд, особените юрисдикции и други независими
специализирани държавни органи по производства, по които БЛС е страна, изготвяне на
правни становища по въпроси от компетентността на БЛС, формулирани от граждани и
юридически лица във връзка с дейността и функциите на организацията, оформяне и
обезпечаване изпълнението на вътрешните административни актове (заповеди, правила и
др.), издавани от УС на БЛС, респективно – от председателя на УС на БЛС, изготвяне и
съгласуване на облигационни/търговски договори, обусловени от общата дейност на
организацията; както и на трудови договори, свързани с възникване, изменение,
прекратяване на трудовите правоотношения с работниците и служителите, на заповедите
за дисциплинарни наказания и за търсене на имуществена отговорност от виновните
длъжностни лица, подготвяне на правни становища по проекти за нови или изменения и
допълнения на съществуващи нормативни актове, внесени за разглеждане в комисия по
здравеопазването или други нарочни комисии към Народното събрание на Република
България, подготвяне на правни становища по проекти за нови или изменения и
допълнения на съществуващи подзаконови нормативни актове от страна на
изпълнителната власт, оказване на правна помощ на председателя на УС на БЛС и УС на
БЛС, с оглед законосъобразното осъществяване на функциите им, оказване правно
съдействие на другите отдели на администрацията за законосъобразното изпълнение на

съответните функции, участия в нарочни работни групи по подготовката на нормативни
актове и по проблемите на здравеопазването; ресорни и целеви комисии; партньорства.
Съществено място в дейността на отдела съставлява участието в преговорните процеси,
разработване и предлагане на решения на правни проблеми, свързани с Националния
рамков договор за медицински дейности 2020-2022г. и Договорите за изменение към него
и към Националния рамков договор за медицински дейности за 2018г., в това число
вземане на активно участие и подпомагане на преговорния процес.
В обобщение на изложеното по-горе, следва да бъде посочено, че компетентността на
юридическият отдел се разпростира в различни аспекти на юридическата наука гражданскоправни, администратвноправни и наказателноправни.
По същество на извършената дейност за периода юни 2018 – август 2021 на юридическия
отдел на УС на БЛС:
Могат да бъдат очертани различни сфери на колаборация между юридическия отдел на
БЛС с държавни органи и организации, институции, юридически и физически лица,
вътрешно-съсловни отношения на сътрудничество и съдействие, т.е. налице са създадени
трайни и устойчиви външни и вътрешно-съсловни взаимоотношения, с правен елемент, а
именно:


Отношения с представители на държавната власт, съдебни органи и органите на
местната власт и местното самоуправление:

Юридическият отдел на БЛС осъществява трайни и системни взаимоотношения с правноорганизационен характер с различни държавно-управленски структури и институции,
което в свързано с изпълнение на законово делегираните функции на БЛС, като найголямата съсловна организация – тази на лекарите. В тази връзка следва да бъде посочено,
че юридическият отдел е основното структурно звено провеждащо очертаната от
управителните органи на БЛС съсловната политика чрез комуникацията си с органи на
държавната власт – Народно събрание, Министерски съвет, Националната
здравноосигурителна каса, министъра на здравеопазването, министерства и други
държавни органи и институции, както и с органи на местно управление и местна
администрация.
Изготвянето на отговори по конкретни писма са част от пряко или косвено разработвани
стратегии, отчети и др., необходими за контакти с държавни служби и партньорски
институции.
В процеса на работа са утвърдени професионални контакти с лица от спектъра на
публичната власт и отделите на ведомствата, които спомагат за постигане на целите и
функциите на организацията.


Отношения със структури на съдебната власт, особени юрисдикции и трети лица

За посочения период процесуални производства са се състояли съдебни производства по
следните дела:


Касационно административно дело № 968 по описа за 2017 г. на Върховен
административен съд - касае неправилно прехвърляне на средства от бюджета на
НЗОК в държавния бюджет, по което БЛС се явява ищец;



Административно дело № 4089 по описа за 2018 г. на 5 членен Върховен
административен съд – касае оспорване на чл.171 и сл. От Националния рамков
договор за медицински дейности за 2017 г. и в частност твърдяна незаконосъобразност
на въведените критериите за качество и достъпност на извънболничната първична и
специализирана медицинска помощ и прогласяване на нищожността им, по което БЛС
се явява ответник;



Административно дело № 3423 по описа за 2017 г. на Върховен административен съд,
по което БЛС се явява касационен жалбоподател – касае оспорване на
законосъобразността на Решение № РД-НС-04-24-1/29.03.2016 г.



Административно дело № 9184 по описа за 2015 г. на Върховен административен съд,
по което БЛС се явява ответна страна – касае оспорване на текстове от Националния
рамков договор за медицински дейности за 2015 г.



Адм. дело № 12427/2020г., 5 отделение на Върховен административен съд - страни
Комисия за защита от дискриминация - КЗД срещу Министерство на здравеопазването,
НЗОК, БЛС;



Гр. дело № 52009/2020г., 54 състав по описа на Софийски районен съд - Марина
Маринова Гинева срещу БЛС;



Адм. дело № 4134/2020г., второ отделение, 23 състав по описа на Административен
съд – София град - БЛС срещу Комисия за защита от дискриминация;



Комисия за защита от дискриминация – за множествена дискриминация Преписка
535/2018г. , образувана по подадена от г-жа Кремена Радева Господинова-Костова и гжа Деяна Динева Георгиева срещу РЛК – Стара Загора - БЛС е заинтересована страна;



Адм. дело
№ 12716/2020г., четвърто отделение по описа на Върховен
административен съд - НЗОК и БЛС срещу Комисия за защита от дискриминация;



Важно от системна гледна точка е делото срещу Решение № РД–НС–04–24–1 от
29.03.2016 г. на Надзорния съвет на НЗОК, с което де факто, но незаконосъобразно бе
„заменен“ НРД за МД 2015г. С Решение № 333 от 10.01.2020г. по адм. Д. №
6284/2019г. по описа на ВАС, II-колегия, окончателно е обявена нищожността на
Решение № РД-НС-04-24-1 от 29.03.2016г. по чл. 54, ал. 9 и чл. 59а, ал. 6 от Закона за

здравното осигуряване издадено от Надзорния съвет
здравноосигурителна каса, обн. ДВ, бр. 25 от 31.03.2016г.

на

Националната



Пред Комисия за защита от дискриминация юридическият отдел е представлявал БЛС
като заинтересована страна по повод жалба срещу председателя на РК – гр. Стара
Загора към БЛС от служители на колегията с прекратено трудово правоотношение.



Процесуално представителство е извършено и по повод сгрешено Решение по гр. д. №
10033/2018г. по описа на Административен съд София-град, по силата на което е
издаден изпълнителен лист от 30.05.2020г. и е образувано изп. д. № 20208490400436 от
ЧСИ Ангел Петров, рег. № 849 в Камарата на ЧСИ.



БЛС е представляван от отдела и по време на срещи, преговори и кореспонденции с
„ДИГЕСТА-СИП“ АД във връзка с „Дома на лекаря“. Допълнително са извършвани
представителни действия и съдействие по време на преговори с различни институции
и трети лица относно „Дома на лекаря“ – с г-жа Йорданка Фандъкова, в качеството си
на кмет на гр. София, арх. Здравко Здравков, в качеството си на главен архитект
столична община и пр. На следващо място, с помощта на юридическият отдел се
проведе процедура по прекратяване на изработване на проект за подробен устройствен
план /ПУП/ - изменение на план за регулация, изменение на план за застрояване, и
работен устройствен план, касаещ УПИ-II – „за Български лекарски съюз“ в квартал
387, местността „Бул. България, кв. 387 - Медицински комплекс-Медицински
университет София“, район „Триадица“, собственост на БЛС. Прекратяването стана
факт със Заповед № РА50-73/10.02.2021г. на главния архитект на Столична община.



Становища по проекти на нормативни актове:

Една от основните нормативно делегирани функциите на юридическия отдел е да
подготвяне на становища по проекти на нормативни актове.
Изготвените становища по проекти на нормативни актове съдържат съображения по
същество на интересите на съсловието, правно-технически маркери, както и бележки по
кореспонденцията с други актове.
В тази връзка следва да се посочи, че юридическият отдел е изготвил становища по
множество проекти за изменение и допълнение на нормативни актове – Закон за здравето,
Закона за лечебните заведения, Наказателния кодекс, Закона за лекарствени продукти в
хуманната медицина, Закона за автомобилните превози, Закона за Българския Червен
кръст, Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019г., 2020г. и
2021г. и др.
Изготвяне на предложение за изменение и допълнение на нормативни и подзаконови
нормативни актове: Закона за лечебните заведения, Закон за здравното осигуряване, ,
Закона за съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина, Закона

за лекарствени продукти в хуманната медицина, Закон за мерките и действията по време
на извънредното положение, обявено с решение на народното събрание от 13 март 2020 г.
и за преодоляване на последиците и др., както и различни подзаконови нормативни
актове, включително, но не само, Наредба за медицинската експертиза, Наредба за
определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на
Националната здравноосигурителна каса, Наредба 15/12.05.2005г. за имунизациите на РБ,
изпратено до министъра на здравеопазването, за изменение и допълнение на Наредба
1/31.01.2014г. за утвърждаване на мед. стандарт „Клинична лаборатория”, на Наредба №
3/27.01.2015г., за утвърждаване на общи медицински стандарт по хирургия,
неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия,
лицево-челюстна хирургия, за изменения на Наредба № 10/04.03.2010г. за утвърждаване
на мед. стандарт анестезия и интензивно лечение, за изменения на Наредба №
28/01.07.2010г. за утвърждаване на мед. стандарт вътрешни болести, Наредба № 4 от
2009г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти и т.н.
Към важните начинания в законодателната сфера следва да причислим персистиращите
усилия от страна на БЛС Законопроектът ни за изменение и допълнение на Закона за
съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина, които предвижда
институционализиране на законово ниво на Акредитационния ни съвет и Националните
експертни бордове, както и въвеждането на задължителен характер за продължаващо
медицинско обучение, спазването на което задължение да бъде мониторирано от етичните
ни комисии.
Изготвяни са и становища по проекти на нормативни актове, по които се изисква
задължително становище от съсловните организации, без същите да са стриктно свързани
със законово делегираните дейности на съсловната организация.
Вземане на участие в работни групи, комисии във връзка с провеждане в изпълнение на
законово делегираните функции на БЛС, в това число и юридическо съдействие по време
на провеждане на срещи с представители на държавната власт - народни представители –
председатели на комисии в Народното събрание, ръководства на Парламентарно
представените политически партии и др.
Отделът взема участие в заседанията на помощните органи към Министерство на
здравеопазването и Министерски съвет – специално сформирани групи по нормативни
задачи, специално сформирани групи по експертни задачи и др.
Отделно от гореизброеното, юридическият отдел е взел активно участие в преговорния
процес по изготвяне на Националния рамков договор за медицински дейности 2020-2022г.
между НЗОК и БЛС, включително, но не само и договорите за изменение и допълнение
към него и към Националния рамков договор за медицински дейности 2018г..


Административни задачи в БЛС

Като публичноправен субект БЛС обезпечава и дава юридически консултации по
цялостната текуща дейност на УС на БЛС. Всички адресирани до ръководния орган на
организацията преписки се разпределят с гриф по отдели, в по-голямата си част
преписките се насочват вторично до отделите на юристите и експертите. Предвид големия
обем на деловодния опис не следва да бъде изброявано всяко писмо, тъй като при
административния секретар на БЛС се намира цялата информация, по вх. номера.
Отделът участва в заседанията на Управителен съвет на БЛС, Национален съвет на БЛС, в
извънредните и редовни Събори на съсловната организация и др.
Юридическият отдел участва активно и в двете процедури по модернизация на
информационната система на Националния регистър на БЛС и на уебсайта на БЛС.
Отделът отговаря на многобройни писма и жалби; личен прием и консултация на лекари –
устно, писмено, електронно и по телефон.

НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА БЛС

Към края на първото полугодие на 2021 г. в Националния регистър на БЛС има вписани с
редовни права за практикуване на професията 32 679 лекари. Профилирани по пол – 18
462 от тях са жени, а мъжете са 14 217.
Чрез публичната интернет платформа на регистъра могат да се правят проверки и справки
в ”on-line” режим за лекарите в РБългария, и професионалните данни за тях, обявени за
публични, съгласно ЗСОЛЛДМ, решенията на Събора на БЛС и КЗЛД.
Цялата тази информация е обобщена, видима и достъпна в публичната част на регистъра.
През отчетния период бе развита системата за оптимизиране процесите по регистрация,
отчисляване и зачисляване между колегиите, времето за обработка бе сведено до
минимум. Осъществено бе моделиране и усъвършенстване на административните
процеси, правилата за вътрешен документооборот с цел постепенно преминаване към
безхартиен оборот на документи, оптимизиране на разходите и процесите и постигане на
организационна ефективност. Като следващ етап започна изграждането и развитието на
нова съвременна платформа и модерно електронно досие на всеки лекар.
Дейността по организация и водене на НР на БЛС е регламентирана в ЗСОЛЛДМ, Устава
на БЛС и нарочен правилник. Дейността е организирана в две основни направления –

вътрешно-организационно и междуинституционално.

По отношение на вътрешно-организационната дейност:
За отчетния период бяха извършени над 24 000 уникални записа по отношение на
движението на членовете на организацията.
Започна ежегодина актуализация и редакция на базата данни на регистъра съвместно с
ГРАО.
За периода бяха издадени над 5 800 електонни членски карти от издадени общо над 21
000.
За нуждите на финансовия отдел бяха изготвяни и предоставяни ежемесечни справки за
актуалното състояние на броя членове по колегии във връзка с дължимите отчисления от
членския внос.
По отношение на междуинституционалната комуникация
В тази област влизат нарочни справки от разследващи и/или съдебни органи относно
досъдебни или съдебни производства, съдействие и искания за медицинска експертиза. По
всички тях бяха изготвени и изпратени в срок съответните официални отговори с
необходимата налична информация.
Съгласно Закона за здравето /чл.185/, ежемесечно бяха изготвяни и представяни в МЗ
справка /хартиен и електронен носител/ за всички вписани и заличени членове от
Регистъра на БЛС. Въз основа на съвместно споразумение, подобна справка беше
изготвяна и подавана ежемесечно и към НОИ.
През отчетния период, предвид COVID епидемиологичната обстановка, приоритетно
направление в дейността, съвместно с регионалните администратори, беше
популяризирането на възможността за създаване на „личен електронен профил” и
възможността за дистанционно заявяване и получаване на електронни документи
/удостоверения за членство, ПМО и др./, електронни заявки за членство, модул за
електронно/дистанционно плащане на задължения /ePay/Easy pay и т.н.
Личният профил ще бъде развиван и в новата платформа като пространство за
предоставяне на комплексни административни услуги по електронен път и удобен канал
за достъп/обмен на информация и персонални справки.
Като цяло, системата е потенциално отворена към институции и граждани, които да
ползват в определен обем и при определени условия информационен ресурс.

За да може регистърът да изпълнява пълноценно своите функции, от непосредствена
важност е навременната актуализация на данните. Обратната връзка в този процес са и
изградените лични профили на всеки един член на съюза и максимално опростения ”online” достъп.
Ако в рамките на 2018 г. са заявени и издадени 350 електронни удостоверения, за 2019 –
583, за изминалата 2020 те са 739.
Само за първото полугодие на 2021 г. – този брой вече е над 750.
Всички удостоверения генерирани от системата на Регистъра са с уникален код против
манипулиране и възможност за насрещна проверка.
Целенасочената работа в тази насока успешно свежда до минимум издаването на хартиени
документи, изграждането и развитието на съвременно и модерно електронно
професионално досие на всеки лекар и максимално премахване на административната
тежест.
Една от важните дейности - обучението на администраторите на Районните колегии през
отчетния период бе прекъсната основно както поради COVID епедимиологичната
обстановка, така и поради изграждането на новата платформа на регистъра.
Периодичното обучение е от особенна важност за повишаване и поддържане на
административния капацитет на администраторите на РЛК.
Акцент и предизвикателство през отчетния период беше интегрирането на Регистъра с
новосъздадената Национална здравна информационна система /НЗИС/. Интеграцията
беше разработена и тествана в два етапа – интеграция със системата на трудовата
експертиза - ТЕЛК/НЕЛК и последваща пълна интеграция с НЗИС.
Регистъра на БЛС беше първата успешно интегрирана външна система с НЗИС и започна
да работи в реално време от началото на м.октомври м.г. Интеграцията даде възможност и
за ускорена актуализация на данните в системата.
Изключителната важност на този проект е статуирането на Националния регистър на БЛС
като референтна и меродавна система база данни за целия сектор по отношение
правоспособността и квалификацията на всеки един лекар.
В края на отчетния период беше подготвен актуализиран „Правилник за организация и
работа на Националния регистър на БЛС”, който ще бъде съгласуван и приет съгласно
Устава на БЛС.
Информационната сигурност беше един от основните акценти приз отчетния период. Този
приоритет бе развит в две направления - развитие и надграждане на функциите на
Националния регистър и защита и информационна сигурност на работната среда и мрежа.

Обезпечаването на информационната и кибер сигурност на работната среда бе
осъществено чрез разделяне и обособяване на две /интернет/ мрежи – вътрешна /работна/
за служители с въведена надеждна политиката за управление на пароли и процедурите за
сигурна автентификация и работа в системата за потребителите. Към мрежата е
интегрирана система сензор за събития /SIEM/ за мониторинг и управление на трафика,
предпазваща от зловредни атаки и неоторизиран достъп. В допълнение бе изградена и
втора, отделна мрежа осигуряваща при необходимост свързаност на външни потребители
/гости, постители, работни и експертни групи/ без да могат да се достъпват ресурси и
данни от мрежата на БЛС.
Бяха въведени политики на мониторинг и актуализация и по отношение на програмните
продукти -приложен и системен софтуер, инсталирани на работните станции.
През отчетния период започна и работа по развитие и надграждане на функциите на
Националния регистър чрез изграждане на практически нова софтуерна платформа. Целта
на проекта беше развитие и обогатяване на функциите и възможностите на системата,
повишаване нивото на сигурност на данните чрез въвеждане на актуални web технологии.
В новата платформа са интегрирани най-новите и надеждни инструменти за обработка на
данни, които обогатяват и развиват останалите присъщи функции на системата на
Регистъра.
Постигането на поставените цели е реализирано чрез специфични, съответстващи на
планираните по проекта дейности:
• Пресъздаване на настоящата структура и функционалности на регистъра на БЛС в
облачна среда, с имплементиране на законовите изисквания за информационната
сигурност и защита на Националния регистър на Българския лекарски съюз (БЛС).
• Програмиране и имплементиране на нови функционалности на регистъра
• (интерфейси за връзки към трети организации, обединяване на плащанията на РЛК към
единна сметка, качване на сканирани документи и т.н.).
Въведени са политики за ограничаване на достъпа до информация. Логически достъп до
приложения софтуер и всяка друга информация имат само упълномощени потребители,
като се прилага общият принцип - „необходимо да се знае“.
Достъпът до информационните системи става чрез защитен процес на регистрация
(логване), като информационните системи се конфигурират така, че да не помнят и да не
подсказват потребителски пароли, с изключение на защитените с парола, ПИН или
биометрични данни.
Като част от процеса на сигурност, всички работни станции и сървъри са конфигурирани

да записват успешните и провалени опити за идентифициране в системата, както и
използването на централна система за журнали.
Въведена е система за управление на пароли съгласно Политиката за управление на
пароли и процедурите за сигурно влизане в системата и за автентификация на
потребителите.
За да се гарантира, че достъпът до системите е легитимен, потребителят в началото на
всяка своя потребителска сесия трябва да докаже, че има право на достъп чрез използване
на двуфакторна автентификация със защита с лична парола и вторична автентикация с
асиметричен ключ/сертификат.
Всички потребители имат уникален персонален идентификатор (ID). Този механизъм за
контрол се прилага за всички потребители, като потребителските идентификатори (user
ID) се използват, за да се проследяват действията на съответния потребител.
Тази идентификация е и в основата на модула за проследимост на действия и събития в
Системата. За всяко действие (добавяне, изтриване, модификация, четене) се съдържа
следните атрибути:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Уникален номер;
Точно време на възникване на събитието;
Вид (номенклатура от идентификатори за вид събитие);
Данни за информационна система, където е възникнало събитието;
Име или идентификатор на компонент в информационната система,
Регистрирал събитието;
Приоритет;
Описание на събитието;
Данни за събитието.

При надграждане на системата трябва са включени следните нови функционалности:
• Избор и администриране на участието на всеки лекар в управленски структури и
събития на БЛС: Събор на БЛС, Национален съвет, участие в УС, комисии, ВМС и т.н.;
• Регистриране на профил на нов член на БЛС;
• Издаване на членска карта с електронен подпис;
• Автоматично блокиране на лекарски профили въз основа на информация от системата
за платен членски внос;
• Организиране на ПМО (продължаващо медицинско образование);
• Организиране на СДО (след дипломна квалификация);

• Изграждане на видео връзка: лекар-лекар; лекар-медицински представител; лекарфармацевт;
• Качване на документи директно в регистъра, за да се спести подаването им в хартиен
вид;
• Плащане на членски внос и обединяване на плащанията на членски внос към един
главен профил на БЛС;
• Добавяне на информация, касаеща издадени дипломи за завършено висше образование,
придобита специалност и СДО;
• Издаване на други документи.
Като цяло, в по-глобален план, бъдещето е в изграждането на системи от този
функционален тип - осъществяващи връзка между онлайн базирани бази данни на
различни съсловни организации от държави – членки на ЕС. На този етап обаче, актовете
по прилагане на Директива 2013/55, все още не предвиждат подобен обмен на
информация между електронни регистри на различни държави и създаването на общ
европейски хъб от данни – посока, която е зададена, но за която е необходим активна и
целенасочена работа и единна визия.

ПРОДЪЛЖАВАЩО МЕДИЦИНСКО ОБУЧЕНИЕ/ ПРОДЪЛЖАВАЩО
ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ/ПРАВИЛА ЗА ДОБРА
МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА
Правила за добра медицинска практика


-

Лятото на 2019 г. БЛС изпрати до Националните експертни специализирани лекарски
бордове на Съсловната организация уведомителни писма с с приложен гайдлайн
(упътване) за изготвяне на Правила за добра медицинска практика.
В централата на БЛС постъпиха 18 Правила за добра медицинска практика
Невросонология и хемодинамика
Гастроентерология
Ендокринология
Инфекциозни болести
Кардиология
Клинична микробиология
Лъчелечение
Медицинска паразитология
Неврология
Обща и клинична патология
Обща медицина
Офталмология





Очни болести
Пластична и реконструктивна и естетчина хирургия
Психиатрия
Физикална и рехабилитационна медицина
Физикална и рехабилитационна медицина
Хирургия
От тези 18 Правила от ИАМН са одобрени само 8. По неясни за нас причини тези 8
одобрени правила за добра медицинска практика не са изпратени от ИАМН за
утвърждаване към министъра на здравеопазването. Не са ни представени и никакви
конкретни забележки по отношение на останалите 10.
БЛС е поискал от МЗ тези 8 правила да бъдат утвърдени и е изпратил всики постъпили
18 Правила за добра медицинска практика до МЗ.
Електронната академия за продължаващо медицинско обучение(ЕАМО)



-

-

Електронната академия за продължаващо медицинско обучение(ЕАМО) и БЛС станаха
официални партньори. ЕАПМО е онлайн система за продължаващо медицинско
обучение, насочена към лекари от различни специалности в медицината. Достъп до
Академията имат дипломирани лекари, фармацевти, специалисти по здравни грижи и
студенти по медицина.
Обучителните модули, както и всички публикувани материали са релевантни на
актуална, консенсусна, публикувана в наши и чужди източници медицинска
информация и включват данни от медицински проучвания, иновации в диагностиката
и лечението, последни консенсуси и ръководства за поведение (guidelines) случаи от
практиката, видео-уроци, видео-дискусии, както и информация от последните дни и
седмици, уебинари и др.
Тестове към обучителните модули се попълват само от дипломирани лекари. При 75%
верни отговори се присъждат кредити, които към момента са условни и се издава
сертификат, който се съхранява в личното досие на участника, който единствен има
достъп до него.
Медикъл нюз



-

-

Развитието и утвърждаването на електронното продължаващо медицинско обучение
(е-ПМО), което се наложи като популярен метод за допълнително усъвършенстване на
българските лекари беше продължено и с партньорството на БЛС с Медикъл нюз.
Платформата за лекари Medical News е водеща в различните методи на е-ПМО у нас и
е официален партньор на БЛС в е-ПМО. Ежедневно се публикуват базирани на
доказателства обзори на медицински новини от всички специалности. Обзорите са
актуални, често придружени с коментар на български лекар и използвани като
източници водещите световни медицински списания.
В страница Обучение на Medical News се публикуват видеообучителни курсове от
водещи учени. Всеки курс завършва с тест, като при успешното му преминаване, всеки
лекар може да си разпечата сертификат за е-ПМО от БЛС.

-

Medical News редовно организира и обучителни уебинари с водещи медицински
специалисти по актуални теми.
За достоверността на медицинската информация на Medical News ежедневно
следи специализирания Научен борд на медията, който обединява водещи лекари и
учени от всички специалности.

Мероприятия, сертификати, стипендии



За периода 2018 – 2021 г. са проведени 107 мероприятия за ПМО/ППР.
Участниците в ПМО/ППР и издадените удостоверения за преминалите форми на
ПМО - 9372 бр.
 Издадените удостоверения за добра медицинска практика - 1453 бр.
 Проведена е Пета научно-практическа конференция на БЛС с международно на 24-26
октомври 2019 г., гр. Несебър, хотел „Сол Несебър Ризорт“.
 През 2019 г. БЛС разшири проекта за отпускането на стипендии на специализанти и
редовни докторанти и го превърна в ежегодна програма за финансово стимулиране на
млади лекари - студенти след 4-ти курс (5-ти и 6-ти курс), редовни и свободни
докторанти, и специализанти. Фокус групите на проекта са в три направления:
1) студенти 5-ти и 6-ти курс, чрез отпускането на ежемесечна стипендия в рамките на
една учебна година;
2) Финансиране на участие в национални и международни научни форуми на студенти
след 4-ти курс и млади лекари до 35 години;
3) Финансиране на научно-изследователски проекти на млади лекари до 35 години.
 За целите на проекта се събира паричен фонд по програмата, посредством спонсорства
от различни организации и институции.
 За този период отпуснатите стипендии за студенти 5-ти и 6-ти курс са – 231 бр., като
за:
-

За 2019 г. - са 45 стипендии;

-

За 2020 г. – са 86 стипендии;

-

За 2021 г. – 100 стипендии.

-

Финансиране на участие в национални и международни научни форуми на студенти
след 4-ти курс и млади лекари до 35 години – 8 бр.

-

Финансиране на научно-изследователски проекти на млади лекари до 35 години. – 10
бр.

2018 г.


За 2018 г. са проведени 40 мероприятия за продължаващо медицинско образование.





Издадени са 3600 бр. удостоверения за кредитни точки на участници преминали форми
на ПМО.
Издадени са 391 удостоверения за добра медицинска практика.
Проведена Четвърта научно-практическа конференция на БЛС с международно
участие на 26-29 април 2018 г., гр. Несебър, хотел „Сол Несебър Ризорт“. Отпечатан е
сборник с резюмета, постери и доклади.
2019 г.









За 2019 г. са проведени 38 мероприятия за продължаващо медицинско образование.
Издадени са 3722 бр. удостоверения за кредитни точки на участници преминали форми
на ПМО.
Издадени са 464 удостоверения за добра медицинска практика.
През 2019 г. стартира процедура за финансиране на научно-изследователски проекти
от БЛС. Одобрени и класирани заявления по процедурата са 10 бр.
Програма за финансиране на такса участие в национални и международни научни
форуми на студенти след 4-ти курс и млади лекари до 35 години. Одобрени и
класирани са 8 заявления.
От тази година БЛС разшири проекта за финансово стимулиране на млади лекари и
стартира програма за - студенти след 4-ти курс. По тази програма бяха класирани 45
стипендианта.
Проведена Пета научно-практическа конференция на БЛС с международно на 24-26
октомври 2019 г., гр. Несебър, хотел „Сол Несебър Ризорт“. Издаден е електронен
вариант на сборник с резюмета, постери и доклади.
2020 г.





За 2020 г. са проведени 15 мероприятия за продължаващо медицинско образование.
Издадени са 1344 бр. удостоверения за кредитни точки на участници преминали форми
на ПМО.
За 2020 г. са издадени 403 бр. сертификати за добра медицинска практика.
Класираните стипендианти са 86 бр.
2021 г.
(към дата 17.06.2021 г.)




Проведени мероприятия за продължаващо медицинско образование са 14, а
участниците в мероприятията са 706 бр.
Издадените сертификати за добра медицинска практика към дата 17.06.2021 г. са 195
бр. Класираните стипендианти за 2021 г. са 100 бр.
АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

Мандат юни 2018 – август 2021 година беше белязан и от две промени в състава на УС на
БЛС. За съжаленние през през 2019 г. загубихме многоуважавания колега, приятел и
съмишленик д-р Георги Бакоев. Неговото място в УС на БЛС беше заето от д-р Снежан
Снегаров. Следващата промяна беше през 2020 г., когато д-р Лъчезар Томов бе избран за
директор на Здравно осигурителната каса в Бургас, а като член в УС на БЛС влезе д-р
Ваня Добрева – Павлова.
През този мандат беше извършена промяна и на мястото на Десислава Василева постът на
административен секретар на УС на БЛС беше зает от Вержиния Велева. Оперативността,
бърза обратна връзка, своевремнна реакция на получените становища, покани, жалби и
т.н. се наложиха като стандарт на работа.
В следващите редове може да се запознаете в резюме с извършената дейност през
мандат юни 2018 – август 2021 на административния секретар на УС на БЛС.

През този мандат беше извършена промяна и на мястото на Десислава Василева постът на
административен секретар на УС на БЛС беше зает от Вержиния Велева. Оперативността,
бърза обратна връзка, своевременна реакция на получените становища, покани, жалби и
т.н. се наложиха като стандарт на работа.
















През 2019г. беше въведена деловодна програма за работа, която съществено подобри
работата на администрацията и улесни изпълнението на задълженията и
комуникацията;
В началото на 2020г. на всички компютри на администрацията БЛС бяха поставени
лиценциран Windows, както и лицензирани офис-пакети за работа;
Входирани писма в Централата на Български лекарски съюз-над 4 000 ;
Изходяща поща,изпратена до институции/РЛК-та/болници и други – над 1 100;
Съдействие и подпомагане работата на Председателя на УС на БЛС при организиране
и провеждане на работни срещи ;
Командировъчни заповеди,заповеди за отпуск – над 450 ;
Подпечатани сертификати за добра медицинска практика-около 1 000 ;
Подпомагане работата на колеги при организация на „Лекар на годината 2019” ,
„Лекар на годината 2020”-изпращане на покани за събитието /на електронен адрес/по
поща/по куриер/ ; актуализиране на списъци с гости
Изготвяне на грамоти на национално и регионално ниво на наградените лекари,по
повод Деня на българския лекар-19 октомври ;
Оформяне и изпращане на поздравителни адреси ;
Изготвяне на грамоти за отличниците на Медицинските университети в страната ;
Потвърждение / отказ на покани , адресирани до УС на БЛС ;
Подаване на имена и контакти
на представители на БЛС за участие в
работни/експертни групи и Комисия по здравеопазване към Народното събрание ;








Участие в подготовката на 70, 71 и 72 Събор на БЛС – събиране на списъци с
делегати,помощ при регистрация на делегати,помощ за организацията и резервациите
на адмнистрацията и УС на БЛС ;
Подпомагане работата на Етичната и Контролна Комисии на БЛС-разпечатване на
присъствени списъци,резервации ,съдействие при необходимост ;
Следене официалната електронна поща на Съюза-разпределяне и препращане на
писмата по отдели,след получена резолюция от Председателя ; препращане на писма
за сведение/становище до УС на БЛС ; препращане на писма по компетентност ;
Изпращане отговор на запитвания ,получени чрез контактната форма на сайта на БЛС
и водене на кореспонденция по служебния телефон за връзка на лекари и граждани с
БЛС

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ


-

-

-

-

Към настоящия момент БЛС е член на следните международни организации:
CPME - Standing Committee of European Doctors - Постоянен комитет на европейските
лекари: Представлява своите членове пред институциите на ЕС, осигурява експертиза
на най-високо ниво и работи в особено близко сътрудничество с Европейската
комисия (има постоянен член), има право и да инициира разглеждането на нови
политики и тематични въпроси от ЕК
FEMS – European Federation of Salaried Doctors - Европейска федерация на лекарите на
заплата: Защитава на европейско равнище моралните и материалните интереси на
лекарите, работещи в условията на административна субординация, гарантира
възможно най-добро ниво на условията на труда, достойни заплати, непрекъснато
професионално развитие, диагностична и терапевтична независимост по отношение на
администрацията
IAMRA – International Association of the Medical Regulatory Authorities - Международна
асоциация на медицинските регулаторни органи: Работи изключително в подкрепа на
целите на лекарската регулация посредством научни, образователни и съвместни
дейности, насърчаване на най-добрите практики сред медицинските регулаторни
органи, подкрепа и насърчаване на членовете в разработката на механизми за
гарантиране поддържането на компетентността на лекарите, насърчаване за активно
споделяне ная информация за лекарите по отношение годността за практикуване и
взети дисциплинарни мерки
UEMS – European Union of Medical Specialists - Европейски съюз на медицинските
специалисти: Представлява медицинските специалисти; ефективно взаимодейства и
подкрепя Националните медицински асоциации и UEMS, както и между отделните
специалности и UEMS; разглеждана интердисциплинарни въпроси в новите области на

-

специализираната медицинска практика; разработва нови, хармонизирани модели за
обучение на следващото поколение медицински специалисти и високи стандарти на
клиничната практика, като по този начин подобрява грижите за пациентите в цяла
Европа.
ZEVA – Symposium of the Central and Eastern European Chamber of Physicians Симпозиум на Централната и Източна Европейска Камара на Лекарите: Форум на
представители на органи на самоуправление на лекари от региона на Централна и
Източна Европа за обсъждане на въпроси от взаимен интерес, осигуряващ силен
регионален глас за медицинската общност чрез формулиране на съвместни изявления.
По този начин насърчава общите интереси на органите на самоуправление на лекарите
в региона на Централна и Източна Европа, включително онези камари от държави,
които все още не са членове на Европейския съюз. Никоя отделна камара/ асоциация
няма ръководство на симпозиума и неговите участници се редуват да организират
годишната среща. Всяка година за обсъждане се избират теми от особено значение за
самоуправлението на лекарите. Освен това всеки член представя доклад за развитието,
което е засегнало медицинската професия в тяхната собствена страна през последните
12 месеца.



Организации със замразено членство:

-

World Medical Association - Световна Медицинска Асоциация
Такса: 1,60евро/член
Последно заплатен членски внос – 2008г. с декларирани членове на БЛС 2500бр.

Очаква се деклариране на реален брой членове и заплащане на вноските по за две години
назад. В момента е възстановен контакта на работно ниво.
EJD или PWG –Permanent Working Group of Junior Doctors - Постоянна Работна Група
на Младши Лекари
Такса: въз основа на броя младши лекари в БЛС, конкретна сума/член не е посочена
Има предварителен въпросник за кандидатстване, одобрението не е автоматично.
-



Участие на Международните събития, актуален към юли 2021г.

-

БЛС редовно участва във всички международни редовни събития по покана на CPME,
UEMS и FEMS за регистрирани членове и представители на националните
организации. На форумите бяха представени националните доклади на БЛС. Поради
пандемичната обставновка, всички събития от март 2020 бяха провеждани онлайн, а
други бяха отменени за 2022 година.



Международният отдел взе участие в множество събития, сред които:

-

-

Участие в международен семинар ‘The Medical Regulator’s Role in Cultural Safety and
Health Equity‘;
Участие в международен семинар ‘General Health Care during the Pandemic; Medical
Education in time of Crisis; Mental Health of Health Professionals’;
Участие в международен семинар на SEPEN ‘Supply = demand? How to optimise health
workforce planning baselines’;
Участие в международен семинар ‘SEPEN and beyond: how can EU support to Member
States’ health workforce planning policies contribute to healthier societies?’;
Участие в международен семинар ‘Doctors going digital: How to future-proof skills’;
Участие в международен семинар ‘Professional Conduct and Discipline in the Era of
COVID-19’;
Участие в международен семинар на СЗО „Global conference on communicating science
during health emergencies”;
Участие в международен ‚телефонен разговор‘ на Институт за подобряване на
здравеoпазването (IHI) на темата „Age-friendly health systems”;
Участие в международен ‚телефонен разговор‘ на Институт за подобряване на
здравеoпазването (IHI) на темата “Patient Safety Awareness”;
Участие в международен ‚телефонен разговор‘ на Институт за подобряване на
здравеoпазването (IHI) на темата “Create a Culture of Well-Being in Your Organization
and Prevent Staff Burnout”;
Семинар на ЕС за EU4Health Programme 2021: potential solutions for a healthier European
Union;
Семинар на ЕС за "Vaccination Confidence – Patients’ and professional Awareness
Communication and Trust (VAC-PACT);
Уебинар на темата „Оценките и етикетите в комуникацията“ на Института за
ненасилствена комуникация“;



Инициативи:

-

Медицински ръководства, базирани на доказателства на DUODECIM

Българският лекарски съюз прие през март 2020 г. предложението за съвместна
инициатива с Финландското медицинско дружество Duodecim за предоставяне на
безплатен достъп на българските медицински специалисти до медицинска база данни с
информация и ръководства за подпомагане на вземането на решения при лечението на
пациенти.
Базата данни на Медицинските ръководства, базирани на доказателства (EBMG) включва
бърз достъп до: близо 1000 кратки насоки за първичната медицинска помощ; над 4000
обобщени доказателствата, подкрепящи дадени препоръки; видеоклипове, показващи
клинични прегледи и процедури, както и ултразвукови изследвания; библиотека с над
1400 висококачествени снимки и изображения, включително по дерматология и
офталмология; аудио записи към статии, включително описания на белодробни
заболявания и сърдечни шумове при деца; калкулатори за изчисление например на
индекса на телесната маса и LDL холестерол.

Медицински ръководства, базирани на доказателства на DUODECIM са разработени за да
предоставят бързо необходимата информация чрез използване на един термин за търсене.
Създадени са за употреба в момента на грижа и са във формат, който улеснява лекарят при
вземането на решение относно лечението. Международната база данни се актуализира
редовно и подпомага вземането на решения за по-кратно време на базата на качествена
медицинска информация и доказателства. Медицинските ръководства, базирани на
доказателства на DUODECIM (Duodecim EBMG) НЕ са специфична база данни за COVID19, а качествен справочник за медицински данни и протоколи на поведение.
Достъпът беше безплатен първоначално до 31 май, а по-късно удължен до 31-ви юли за
всички български лекари и медицински лица, както и други потребители. Към 27-ми май,
информацията за ползването на базата данни като брой на кликванията за търсене и
намиране на тема е следната:
Март 2020: 1,811
Април - Май 2020: 12,068
-

Ежеседмично обновяване и представя на информацията на CPME: CPME COVID-19
EU update от март 2020 към настоящия момент.
Рутинни административни задачи, свързани с превод, редакция и писмена
комуникация на български и английски.

ВЕСТНИК „QUO VADIS“

В-к „Quo vadis“ е наследник на първото издание на съсловната организация „Летописи“,
което има над 100-годишна история. В този смисъл вестникът се явява продължител на
традицията, започнала през 1902 г.
Вестник „Quo vadis“ е единственото национално издание на Български лекарски съюз.
Основната му цел е да информира лекарите за всички събития, организирани от
съсловната организация, да представя позициите и становищата на Съюза по актуалните
теми в здравния сектор и да дава гласност на иновациите и новостите в медицината както
у нас, така и по света.
С встъпването в длъжност на новия екип, работещ върху Националното печатно издание
на БЛС беше направена промяна на визията и съдържанието на вестник QUO VADIS:






Mаксимално изчистен и лесно четим вариант на медията
Модернизиране дизайна на медията (в електронен и хартиен вариант)
семпъл и стегнат дизайн и лесно разбираемо/четимо представяне на информацията
серифни шрифтове в заглавията и текстовете на вестника
Оеднаквяване на цветовете на заглавията и текстовете с водещ черен цвят





Основна новина с голямо изоражение на първа страница, една под-новина и отделно
обособено поле с препратки към вътрешните страници. Колоните са намалени от 6 на
3, с цел по-изчистена цялостна визия
Смяна на цвета на изданието – син
премахване на рекламните банери, за които БЛС няма сключени договор

Периодичност, параметри, цена на изданието
В отчетния период вестник „ Quo vadis” се издава всеки месец със следните параметри:







обем - 16 страници до бр. 1/2019 и 12 страници след това;
формат - А3;
цветност - 4 + 4 цвята;
хартия – вестникарска с плътност 42,5 г/м2;
тираж 1000 бр.;
периодичност – месечник.

Вестникът се печата в София Принт Инвестмънт EООД. Цената понастоящем за 1000
екземпляра е 938,55 лв., без ДДС или 1126,26 лв. с ДДС.
В редакцията работят един редактор на трудов договор и външен сътрудник на
граждански договор.
През изтеклия период от време екипът на вестника продължи да следи всички изяви на
БЛС, всички събития и проблеми, свързани с лекарското съсловие и да подготвя
материали по значимите за съсловието теми. На страниците на изданието подробно са
отразени всички кампании и инициативи - „Не на насилието“, „Добрата дума лекува“, „За
героите в бяло“, „За децата на героите в бяло“ като се дава възможност на хора от
различни професии и институции да изкажат своето мнение за предмета на всяка
кампания. Представени са преговорите по НРД и анексите към него, отразени са и
Съборите на съсловната организация.
Като цяло първоначалната идея на сп. „Летописи“ се запазва и до момента, разбира се, в
осъвременена форма, основно поради колаборацията със сайта на БЛС. За хронологията в
развитието на съсловната организация като минимум са запазени 2-а и 3-а страници.
От началото на 2019 г. е сменена редакционната политика на вестника, в посока пошироко представителство на канените гости, въведена е рубрика, посветена на младите
лекари „Новите Хипократи“. Стремежът е да има баланс в представителството на лекари и
болници от различните региони на страната.
В-к „Quo vadis“ продължи да кани изтъкнати лекари в рубриката „Специален гост”, като
са интервюирани водещи медици – д-р Иван Маджаров, д-р Николай Брънзалов, проф.
Николай Габровски, д-р Стоян Борисов, проф. Борислав Китов, д-р Гергана Николова, д-р
Роза Анева, д-р Вл. Миланов, доц. Д-р Валерия Калева, проф. д-р Марко Гамбачиани,

проф. д-р Арман Постаджиян, проф. д-р Пламен Панайотов, проф. д-р Радка Аргирова,
майор доц. д-р Георги Попиванов, проф. д-р Тодор Кантарджиев, д-р Александър
Симидчиев, проф. д-р Пенко Шотеков, д-р Антония Григорова, д-р Дончо Дончев, и мн.
др. Поддържат се и всички останали рубрики, като се дава превес на новостите в
медицината, изтъквайки постиженията на българските лекари.
Към променената политика на вестника трябва да се отбележи и отчетливо засиленият
акцент върху публикуваните материали, базирани на доказателства. Бяха изоставени
публикации с недоказана или съмнителна научна стойност.
С настъпването на пандемията COVID-19 страниците на вестника се наложи да бъдат
адаптирани към променените условия на средата, рубриките станаха и все още са
„плаващи“ с цел на страниците на изданието да се публикуват актуални и полезни
материали.
Голяма част от митовете, свързани със SARS-CoV-2 бяха априори развенчани на
страниците на вестника.
Независимо от епидемичната обстановка, изданието не е спирало да излиза и в хартиения
си вариант, и онлайн на сайта на БЛС. Нещо повече – епидемията К-19 даде гласност на
множество фалшиви новини и изследванията показаха, че с най-голямо доверие по
отношение на представената информация се ползват печатните издания, вероятно заради
по-дългия процес на изготвянето им и възможността всяка информация да може да се
проверява по златния стандарт в журналистиката – от 3 независими източника.
От края на 2019 г. бяха установени ритмичност и регулярна периодичност на издаването,
каквито липсваха преди това. Вестникът започна да излиза обичайно всеки последен
четвъртък на месеца, освен в случаите, когато около деня на издаване има важни за
съсловната организация събития, които е по-уместно да бъдат отразени в тяхната
настояща актуалност.
Независимо от кризата, през последната година и половина, предоставяме трибуна и на
български лекари - творци, за които хобито е издигнато на изключително високо
професионално ниво. Обновен и разширен беше кръгът от занимания, които бяха
представени в рубриката „Повече от хоби“ – писатели, поети, художници, фотографи,
скулптори, спортисти.
Освен конкретната дейност по подготовката на материали за вестника, продължава
посещаването на пресконференции и проследяване на актуалните здравни, социални и
политически теми, както и изявите на публичните институции, включително на здравната
комисия в парламента и Министерство на здравеопазването. Продължаваме да
актуализираме и знанията си, запознавайки се с нормативната база в сектора и социалната
област. Освен репортерска и редакторска дейност, редакторът прави и коректурите за
предпечат и печат, организира странирането, отпечатването и разпространението на

вестника. Последното се осъществява чрез Български пощи на принципа на стандартни
писма.
През последните 12 месеца интересът към изданието нарасна, за което са свидетелство
множеството писма и телефонни обаждания, свързани с желание да бъдат отразени
различни актуални и полезни теми на страниците на вестника.
Като недостатък на работата ни можем да определим недостатъчното привличане на
рекламодатели и ниския абонамент, което е обичаен проблем в сферата.
Традиционно във всеки брой на стр. 1 има реклама на фармацевтичен производител,
поръчват се и други с по-малка продължителност, както и малки обяви.
В-к „Quo vadis“ е традиционен медиен партньор на най-голямото международно
изложение за медицинска техника „Булмедика/ Дерма& Естетика/ Булдентал“, на което
ежегодно е представен със собствен щанд. Преди пандемията К-19 беше медиен партньор
на редица други научни събития.
Освен в пряката работа по вестника, екипът ни участва в цялостната дейност на БЛС, в
подготовката на събитията, организирани от съсловната организация.

В заключение: Всичко, което до момента е било изградено вече е стъпалото, на което сме
стъпили и трябва да прекрачим към следващото. Очаква ни много работа, която цялото
съсловие очаква да бъде свършена бързо, адекватно и с мисъл за колегите.

