БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

КРАТЪК ПРОТОКОЛ
ОТ СЪБОР НА БЛС
30-31 октомври 2015 г.
На 30 и 31 октомври 2015 г. се проведе редовно заседание на
УС на БЛС. На събора се взеха следните решения:
По точка 1
Запознаване с предложенията за Изменение в Законопроекта за
бюджет на Националната здравноосигурителна каса
РЕШЕНИЕ:
1. С 222 гласа «за», 0 гласа «против» и 0 «въздържали се» се
избра комисия за изработването на декларацията в състав: проф. Борислав
Китов, д-р Кирил Еленски, д-р Антон Григоров, д-р Георги Ставракев, д-р
Димитър Петров и д-р Александър Заимов и д-р Георги Тодоров.
2. Приема декларация на 64-ия извънреден събор на БЛС
относно: проектозакона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2016 година.
Декларация на 64-я извънреден събор на БЛС
Относно: Проектозакона за Бюджета на НЗОК за 2016 г.
Делегатите на Събора, като представители на 30 000 лекари, отчитат
основното право на българските лекари да осъществяват качествена и
достъпна медицинска помощ, гарантираща благополучието на гражданите
и националната сигурност на страната. От създаването си, БЛС винаги
последователно отстоява интересите на българските лекари, които
съвпадат с интересите на пациентите и обществото и е двигател на
развитието на системата на здравеопазването.
Днес, по конституционно несъобразен начин с преходните и заключителни
разпоредби на Проекта за Закон за бюджета на НЗОК се правят
кардинални промени в Закона за здравното осигуряване, изменен само
преди 4 месеца. Практически се ликвидира договорното начало, залага се
административно определяне на финансови ограничения за всички
изпълнители и потребители на здравни услуги.

Делегатите заявяват, че:
- Съсловието на българските лекари няма да приеме авторитарно и
ултимативно налагане на правила, елиминиращи договорното начало.
- Настояваме за незабавно оттегляне на всички предложения от
проектозакона за бюджета на НЗОК, водещи до изменения на други закони
и срокове в НРД.
- В случай, че исканията ни не бъдат изпълнени - декларираме, че няма да
участваме в преговорния процес.
- Ще използваме всички позволени от закона средства за защита на правата
и интересите на българските лекари, на пациентите и обществото. Ще
информираме и европейските институции и парнтьори.
Равда, 31 октомври 2015 г.
3. Пресцентърът на Българския лекарски съюз да изпрати
декларацията като прессъобщение към всички български медии. /с 270
гласа «за», 1 «против» и 0 «въздържали се»/
По точка 3.
„Разни“
Столична районна колегия прочете Становище – позиция на делегатите на
Столична лекарска колегия на БЛС за изработване и одобряване НРД на
64-ия извънреден събор на Българския лекарски съюз.

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР
НА УС НА БЛС:
/Ст. Борисов/
Изготвил:
Ю. Димитрова

