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ПРОТОКОЛ
от заседание на НС на БЛС - 18.09.2015 г.
Днес, 18.09.2015 г, от 14.10 до 17.00 ч в Заседателна зала № 10 на
Военномедицинска академия, гр. София, се проведе заседание на Националния
съвет на БЛС.
На заседанието присъстваха 36 души (24 членове на Националния съвет
от общо 28) и 12 членове на Управителния съвет на БЛС (от общо 15), както
следва:
От НС на БЛС ПРИСЪСТВАХА:
- председатели на районни колегии: д-р С. Хаджиев /РЛК Благоевград/,
д-р А. Григоров /РЛК Бургас/, д-р Я. Минчева /РЛК Велико Търново/, д-р П.
Вълчева /РЛК Видин/, д-р С. Пашова-Михова /РЛК Габрово/, д-р П.Симеонов /РЛК
Кюстендил, д-р В.Тодоров /РЛК Ловеч/, д-р В.Велков /РЛК Монтана/, д-р В.Ганев
/РЛК Пазарджик, д-р В.Павлова /РЛК Перник/, д-р И.Пресолски /РЛК Плевен/, д-р
Н.Иванов /РЛК Сливен/, проф. д-р М.Миланов /РЛК София/, д-р В.Пеев /РЛК
София област/, д-р Г.Бакоев /РЛК Стара Загора/, д-р Н.Колев /РЛК Хасково/, д-р
В.Манолова /РЛК Шумен/ и д-р С.Кунчев /РЛК Ямбол/;
- представители на РЛК на БЛС: д-р Светлин Митев /РЛК Варна/, д-р
Анатоли Симеонов /РЛК Враца/, д-р Валери Веселинов /РЛК Добрич/, д-р
Виделина Даскалова /РЛК Русе/, д-р Момчил Хубчев /РЛК Смолян/ и д-р Теодор
Иванов /РЛК Силистра/.
От УС НА БЛС ПРИСЪСТВАХА: д-р Венцислав Грозев – председател на
УС на БЛС, д-р Галинка Павлова – зам. председател на УС на БЛС, проф. Огнян
Хаджийски - зам. председател на УС на БЛС, д-р Стоян Борисов - главен секретар
на УС на БЛС, д-р Юлиан Йорданов – председател на Акредитационен съвет,
членове на УС на БЛС: проф. Николай Габровски, проф. Борислав Китов, д-р
Виктория Чобанова, д-р Дафина Тачова, д-р Иван Маджаров, д-р Марияна
Кирилова и д-р Снежан Снегаров.
ОТСЪСТВАХА:
- от НС на БЛС: д-к М.Маринова /РЛК Кърджали/, д-р Г. Кръстев /РЛК
Пловдив/ - по уважителни причини, д-р И. Бакърджиев /РЛК Разград/ и д-р П.
Арнаудов /РЛК Търговище/.
- от УС на БЛС: по уважителни причини: д-р Пламен Панов, д-р Ивелин
Йоцов и д-р Юлия Бянкова.
С присъствието на общо 24 членове на НС на БЛС, заседанието е редовно
за взимане на решения. Поименният списък с подписите на присъствалите членове
на НС на БЛС е приложен към този протокол от заседанието.
Водещ на заседанието беше председателят на БЛС д-р Венцислав Грозев.
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Заседанието протече при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Запознаване с промените, постигнати на второ четене в
Комисията по здравеопазване във връзка със Закона за
изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения.
2. Състоянието на регистъра на Българския лекарски съюз и
възможността за разширение на база данни.
3. Разглеждане на проекта за Бюджета на Националната
здравноосигурителна каса.
4. Разни.
След проведени разисквания УС на БЛС взе следните
Р Е Ш Е Н И Я :
ПО ТОЧКА ПЪРВА:
След обсъждане в регионалните лекарски колегии на пакетите и Методиката
за здравната карта, представители на бордовете по специалности и председателите
на регионалните колегии да ги обсъдят на съвместно заседание
ПО ТОЧКА ВТОРА:
Експерт Димитър Димитров изнесе презентация относно състоянието на
регистъра на Българския лекарски съюз и възможността за разширение на база
данни.
ПО ТОЧКА ТРЕТА
В рамките на двуседмичен срок, оперативното ръководство на Българския
лекарски съюз и експертите към Български лекарски съюз да предоставят на
районните колегии числови стойности по дейности към бюджета за 2016 година
като предложения до РЛК, които да бъдат отстоявани при преговорите с
Националната здравноосигурителна каса и да бъдат база за подписване на
предстоящия Национален рамков договор.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА
1. Следващият събор във връзка с подготовката на Националния рамков
договор за 2016 година да се проведе на 30 и 31 октомври и 1 ноември 2015 г. в гр.
Равда.
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2. Информация относно регистрацията с новите здравни професионални карти на
лекарите.
3. Информация от д-р Галинка Павлова относно работата на Комисията по
остойностяване на медицинския труд.
4. Информация от д-р Юлиан Йорданов относно проведената среща с част от
представителите на бордовете в аулата на болница „Токуда”.
5. Информация от д-р Венцислав Грозев относно проведената Национална кръгла
маса за „Реформи и здравеопазване без ограничение” и приемане на Декларация на
УС на БЛС: „Управителният съвет на Българския лекарски съюз на свое заседание,
състояло се на 18 септември 2015 година, като разгледа приетата от участниците в
националната кръгла маса за реформи и здравеопазване без ограничение декларация,
се присъединява към общия й смисъл, като приема следната позиция:
„Ясно и категорично призоваваме за спазване на държавния и общонационалния
ангажимент за осигуряване на всеки български гражданин на достъпна и качествена
медицинска помощ при адекватен контрол и гарантиране на достатъчно средства за
неговото пълно изпълнение, включително чрез дотиране на недостига в бюджета на
Националната здравноосигурителна каса.“
6. Информация от д-р Стоян Борисов относно изпълнение на решенията от
последния УС на БЛС.
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР
НА УС НА БЛС:
/д-р Стоян Борисов/
Изготвил:
/Ю.Димитрова/

