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Б Ъ Л Г А Р С К И

Л Е К А Р С К И

С Ъ Ю З

КРАТЪК ПРОТОКОЛ
от заседание на Управителния съвет
на Българския лекарски съюз,
проведено на 11 декември 2015 г. от 12.00 часа
в заседателната зала на УС на БЛС
- София

На заседанието присъстваха 12 членове на Управителния съвет на
Българския лекарски съюз: д-р Венцислав Грозев – председател на УС
на БЛС, проф. Огнян Хаджийски – заместник-председател на БЛС,
д-р Галинка Павлова – заместник-председател на БЛС, д-р Юлиан
Йорданов –председател на Акредитационния съвет на БЛС, д-р Стоян
Борисов – гл. секретар на БЛС и членове: проф. Николай Габровски, д-р
Виктория Чобанова, д-р Ивелин Йоцов, д-р Марияна Кирилова, д-р
Дафина Тачова, д-р Иван Маджаров, и д-р Юлия Бянкова.
Заседанието се проведе при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Проблеми с националните и областни здравни карти.
2. Разглеждане на писмото, изпратено до медиите от д-р
Георги Тодоров – зам.-председател на Контролната
комисия на БЛС.
3. Разглеждане бюджета на БЛС – 2016 г.
4. Разни.
4.1. Информация относно правила за водене на
разговори с НЗОК.
4.2. Предложение за промяна на размера на заплащане
на фирмите от ПМО – докладва д-р Галинка
Павлова.
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4.3. Предложение за избор на одиторска фирма.
4.4. Решение за участие в Международен форум – Втора
среща на президентите на Националните лекарски
камари и асоциации в Австрия на 3 март 2016 г.
4.5. Информация за Втората научна конференция на
БЛС.
4.6. Становище на адвокат Лора Гурмева относно
публикуване решенията на Контролната и Етичната
комисия.
4.7. Решение за определяне на дата на събора на БЛС.

На заседанието бяха взети следните
РЕШЕНИЯ:
По точка 1
УС на БЛС определя отворена работна група за обсъждане на
въпроса по изработването на Националната здравна карта в МЗ в състав: д-р
Галинка Павлова, д-р Йоцов, д-р Маджаров, д-р Славейко Джамбазов и
Светла Иванова.

По точка 2:
Управителният съвет уведомява Районната колегия и Комисията
по професионална етика към РЛК

Русе относно възникналия казус, като

очаква нейното решение.

По точка 3:
3.1. УС на БЛС реши да предложи на Националния събор на БЛС
да бъде поставен въпроса за отпускане на стипендии на млади лекари от БЛС.
3.2. УС на БЛС прие бюджета на БЛС за 2016г.

По точка 4:
По точка 4.1.
УС на БЛС приема Правила за преговори между НЗОК и БЛС.
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По точка 4.2.
УС на БЛС взе следните решения:
1. Да се въведе единно формиране на размера на сумите, които
трябва да се превеждат от изпълнителя по договор с БЛС под
формата на определен процент - 10% от таксата за участие в
учебното мероприятие, определено от изпълнителя .
2. В случаите, когато няма определена такса за участие в учебното
мероприятие, размерът на таксата, която възложителят заплаща на
БЛС, да е в размер на 3 лева за участник.
3. Да се заплаща пълният размер на преиздаване на сертификат за
добра медицинска практика.
По точка 4.3.
УС на БЛС решава заместник-председателят на БЛС д-р
Галинка Павлова да изготви процедура за обявяване и събиране на
оферти за одиторска фирма за финансов одит.
По точка 4.4.
УС на БЛС взема принципно решение за участие в международен
форум, Втора среща на президентите на националните лекарски камари
и асоциации в Австрия – 03.03.2016 г. и определи проф. Н. Габровски и
д-р Ю. Бянкова до 16 декември 2015 г. да определят темата на БЛС в
Европейската международна среща на лекарските национални камари и
асоциации.
По точка 4.5.
Информацията беше изнесена от
Акредитационния съвет на БЛС - д-р Ю. Йорданов.

председателя

на

По точка 4.6.
Гл. секретар на УС на БЛС запозна членовете на УС със
становището на адвокат Л. Гурмева.
4.7.
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УС на БЛС определя препоръчителна дата на свикване на
събор относно Националния рамков договор 2016 – 20 февруари 2016 г.
4.8.
УС на БЛС решава въпросът, поставен за чекирането на
пациенти от 32-ри набор нагоре, да бъде отнесен към Националната
здравноосигурителна каса с цел изясняване на въпроса.
4.9.
УС на БЛС насрочва препоръчителна дата за следващо
заседание на УС на 15 януари 2016 година от 14.30 часа.
4.10.
УС на БЛС реши главният секретар да информира членовете
на УС на БЛС за предстоящи мероприятия на оперативния състав на УС
на БЛС.

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР
НА БЛС:
/д-р Ст. Борисов/
04 декември 2015 г.
София
Изготвил:
/Ю.Димитрова/

