БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

Кратък протокол!

З А С Е Д А Н И Е
на Управителния съвет на Българския
лекарски съюз 16 март 2016 година
Заседателна зала на Българския
лекарски съюз
София, бул. „Акад. Иван Гешов“ № 15
Заседанието бе открито в 14,00 часа и ръководено
от д-р Венцислав Грозев

– председател

на Българския

лекарски съюз.
На

заседанието

присъствуха

членовете

на

Управителния съвет:
Д-р Венцислав Грозев – председател на БЛС, проф.
Огнян Хаджийски и д-р Галинка Павлова – заместникпредседатели на БЛС, д-р Юлиан Йорданов – председател
на Акредитационния съвет на БЛС, д-р Стоян Борисов –
главен секретар на БЛС, д-р Снежан Снегаров, проф.
Николай Габровски, проф. Борислав Китов и д-р Марияна
Кирилова, д-р Виктория Чобанова, д-р Ивелин Йоцов, д-р
Иван Маджаров, д-р Юлия Бянкова, д-р Дафина Тачова.
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Отсъства: д-р Пламен Панов /в чужбина/.
Присъстваха и: Цветозар Младенов и Лора Гурмева–
юристи на БЛС.
Към протокола се прилага копие от обсъжданите
материали и списък за присъствието на членовете
Управителния съвет на БЛС с техните подписи.

на

Заседанието на Управителния съвет на Българския
лекарски съюз премина при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1.
Анализ на 65-ия извънреден
Българския лекарски съюз.
 Медийна политика на БЛС

събор

на

2.
Проблеми,
възникнали
с
решението
на
Конституционния съд от 8 март във връзка с отмяната
на основен и допълнителен пакет.
 Становище на УС на БЛС относно подписване
или не на НЗК.
3. Обсъждане проблемите при изработването и
действието на „служебния рамков договор”
4. Дискусия относно мнението и предложението
на проф. Асен Гудев за промяна в Закона за съсловните
организации
5. Информация за подготовката
научно-практическа конференция на БЛС

на

Втората

6. Разни:
а/ избор на телекомуникационна компания
подписване на договор с Българския лекарски съюз

за

б/ информация от срещата на председателите на
Европейските лекарски камари във Виена
в/ договор
ЕАД - Велинград

с

балнеологичен

център

„Камена“

г/ договор
за
извършване
на превод
на
специализиран медицински френски текст на медицински
български език

3

/Дневният
ред
бе
приет
единодушно
от
членовете на Управителния съвет на Българския
лекарски съюз./
След
следните

станалите

разисквания

бяха

приети

Р Е Ш Е Н И Я:
По точка 1
Анализ на 65-ия извънреден събор.
Медийна политика на БЛС
Управителният съвет избра за членове на Комисията
за медийната политика на БЛС, комуникациите с районните
колегии и медиите: проф. Николай Габровски, д-р Снежан
Снегаров и д-р Ивелин Йоцов.
На следващото заседание на Управителния съвет
комисията да направи предложение, което ще бъде обсъдено
и след това ще се приеме решение.
По точка 3
Обсъждане проблемите при изработването
и действието на „служебния рамков договор”
1.Управителният съвет на Българския лекарски съюз
приема следното решение:

РЕШЕНИЕ
на УС на БЛС, взето на заседание на 16 март 2016 г.
1. Ръководството на БЛС счита предложението за решение
на Надзора на НЗОК, с което де факто се създава нов
служебен
рамков
договор,
за
напълно
незаконосъобразно. Освен че противоречи на основния
принцип на договорното начало, то същото е в
конкретно противоречие с § 44 от
Преходните и
Заключителни разпоредби към Закона за изменение и
допълнение на закона за здравното осигуряване (ОБН. - ДВ,
БР. 48 ОТ 2015 Г.), според ал. 1 на който Националните
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рамкови договори, обемите и цените на медицинските и на
денталните дейности, методиките за остойностяване и
заплащане на медицинската помощ и решенията по чл. 54,
ал. 8 и/или 9, които действат към момента на влизането в
сила на този закон, се прилагат до приемането на нови
национални рамкови договори.
2. Буквалното тълкуване на чл. 54, ал. 9 от ЗЗО не дава
основание НЗОК да замести НРД с решение. Същата
алинея казва, че когато са налице промени в действащото
законодателство, които налагат изменение или допълнение
на съдържащите се в НРД ИЗИСКВАНИЯ по чл. 55, ал. 2,
то само и единствено тези ИЗИСКВАНИЯ могат да
бъдат определени с решение на надзорния съвет на
НЗОК. Законодателят не е предоставил и няма да
предостави възможност на НЗОК сама да заменя НРД с
еднолично решение, позовавайки се на изменения в
нормативната рамка в общ план. Това би означавало, че
всяка нова наредба или друг нормативен акт биха били
основание за отмяна на който и да било рамков договор. Тук,
за прецизност, следва да посочим, че с цел да запази
договорното начало законодателят е предвидил и механизъм
за актуализиране на НРД в чл. 53, ал. 2 от ЗЗО, а именно по
реда на приемането му.
3. Предлагаме
обстановка:

следното

решение

в

настоящата

1. Системата да работи според предвиденото в ЗЗО, а
именно - по настоящия ред, до приемането на нов рамков
договор;
2. С решение Надзора на НЗОК да предвиди сключването на
договори с нови изпълнители и евентуалното изменение
на съществуващите договори /по отношение нови
дейности и т.н/;
3. След прецизиране на разпоредбата на чл. 45, ал. 2 от ЗЗО
от страна на законодателя, основаната на нея наредба на
МЗ да влезе в сила в рамките на следващия договорен
период;
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2. Да се уведомят районните колегии за взетите от
Управителния съвет решения. Управителният съвет на БЛС
се

обръща

с

призив

към

председателите

на

районните

колегии да организират и проведат пресконференции, на
които

да

бъдат

оповестени

решенията

на

Управителния

съвет на БЛС.
3.
година,

Управителният

сряда,

да

се

съвет

реши

проведе

на

23

март

пресконференция.

2016

Всички

членове на Управителния съвет, които имат възможност, да
вземат участие в пресконференцията.
4.

Предложените

„Стратегически

цели

пред

Българския лекарски съюз за периода 2016–2018 година“ да
бъдат отложени за обсъждане на следващото заседание на
Управителния съвет с цел да бъдат обмислени от всеки
член на Управителния съвет. Необходимо е да се оформят и
систематизират

предложения

във

връзка

с

предложения

текст.
5.

Управителният

съвет

на

Българския

лекарски

съюз реши на 25 март 2016 година, петък, от 13,00 часа
да

се

проведе

заседание

на

Националния

съвет.

Допълнително ще бъде съобщено в коя зала ще се проведе
заседанието.
Управителният съвет на БЛС реши заседанието на
Националния съвет да се проведе при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1.Обсъждане на проблемите при разработването
и действието на „служебния рамков договор”
2. Информация за подготовката на Втората научнопрактическа конференция на Българския лекарски съюз

По точка

5

6

Информация за подготовката на Втората
научно-практическа конференция на
Българския лекарски съюз
1.

Управителният

съвет

на

Българския

лекарски

съюз приема за сведение информацията за подготовката на
Втората

конференция

научно-практическа

на

Българския

лекарски съюз.
2.

Управителният

съвет

на

Българския

лекарски

съюз да поеме разходите на модераторите и лекторите на
научно-практическата конференция, които не се поемат от
районните колегии.
3. Управителният съвет одобрява такса участие в
конференция,

научно-практическата

предложена

от

организационния комитет на конференцията.
(предварителна такса за участие – 50 лв, на място
– 60 лв.
За

специализанти

и

докторанти:

предварителна

такса – 25 лв, на място – 30 лв.)
4.

Указва

на

комисията

в

състав:

д-р

Юлиан

Йорданов, д-р Венцислав Грозев, юрист, Соня Славейкова
и

Сашо

Ганов,

която

е

разговаряла

с

фирмата,

организираща провеждането на конференцията, да намали
договорената сума, като се намали и уточни броят на
печатните

материали

и

другите

консумативи,

както

и

общият брой на участниците.
ДРУГИ РЕШЕНИЯ:
 Управителният съвет на БЛС приема становище
за

неподписване

на

Националната

здравна

карта.
 Управителният съвет на БЛС реши въпросът за
поведението на министър Петър Москов спрямо
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лекарското

съсловие

да

се

обсъди

на

заседанието на Националния съвет.
 Управителният съвет избра работна група в
състав: проф. Борислав Китов, д-р Мариана
Кирилова и д-р Виктория Чобанова, която да
изработи проект на становище във връзка с
поведението
на
министъра
на
здравеопазването.
 Управителния съвет реши на 23 март да се
организира

пресконференция,

а

след

запознаване с решенията на УС, такива да се
проведат и от РЛК.

По точка

6,а

Управителният съвет на Българския лекарски съюз
даде съгласие да се подпише договор с мобилен оператор
„Виваком”.
По точка

6,б

Управителният съвет на Българския лекарски съюз
приема за сведение информацията на д-р Галинка Павлова –
заместник-председател на Българския лекарски съюз, за
срещата на председателите на Европейските лекарски
камари, проведена във Виена на 03.03.2016 г.
По точка

6,в

Управителният съвет на Българския лекарски съюз
дава съгласие да се продължи срокът на договора с
Балнеологичния център „Камена“ ЕАД – Велинград, за
ползване на базата на преференциални цени от членове на
Българския лекарски съюз.
По точка

6,г

Управителният съвет на Българския лекарски съюз
дава съгласие да се сключи договор с Неда Иванова, която
да извърши превода от специализиран медицински френски
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на специализиран медицински български език на материали,
нужни на Комисията по остойностяване на медицинския
труд.

По точка

6,д

Управителният съвет на Българския лекарски съюз
дава съгласие председателят на БЛС д-р Венцислав Грозев
да подпише договор с управителя на хотел „Централ“ –
София, бул. „Христо Ботев“ 52. При необходимост, членове
на Българския лекарски съюз от страната, когато са
командировани в София, ако желаят, могат да нощуват в
хотел „Централ“ на преференциални цени.
/Заседанието бе закрито в 19,25 часа/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ:
/Д-р Венцислав Грозев/

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ:
/Д-р Стоян Борисов/

