РЕШЕНИЯ
на Управителния съвет на Българския лекарски съюз
от заседание, проведено на 17 октомври 2013 г., Равда
На заседанието присъстваха членовете на Управителния съвет:
Д-р Цветан Райчинов, д-р Кирил Еленски, д-р Юлиан Йорданов, д-р
Димитър Ленков, д-р Диана Чинарска, доц. Борислав Китов, д-р Ивайло
Пресолски, д-р Живко Желязков, доц. Лиляна Хавезова, д-р Цветомир
Цветков.
Отсъстваха: проф. Петър Панчев, д-р Юлия Бянкова, д-р Светослав Дачев,
д-р Дафина Тачова и д-р Галинка Павлова.
Присъстваха и: д-р Димитър Игнатов, д-р Димитър Петров, д-р Мариета
Райкова, д-р Димитър Петров и адв. Иван Сотиров.
Заседанието на Управителния съвет на Българския лекарски съюз премина
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Предварително обсъждане на темите на предстоящия 58-и
извънреден събор на Българския лекарски съюз
2. Приемане /с протокол/ на номинираните лекари за ежегодната
награда „Лекар на годината“ на Българския лекарски съюз
3. Разни
1. Във връзка предишно решение на УС за искане на срещи на председателя
на УС на БЛС с министър-председателя Пламен Орешарски и министъра на
финансите и липсата на отговор до момента - да се изпратят напомнителни
писма до двете институции.
„За” предложението гласуват 10 души. Против - 0; Въздържали се - 0.
2. Във връзка с провеждането на Деветата национална конференция по етика
с международно участие под надслов “Европейските етични стандарти и
българската медицина” (25-26 октомври 2013 г, София), на която Българският
лекарски съюз е съорганизатор, УС на БЛС да поеме разходите за издаване на
сборник с научните материали от конференцията.
„За” предложението гласуват 10 души. Против - 0; Въздържали се - 0.
По т. 2
3. Във връзка с честването на Деня на българския лекар, УС на БЛС гласува,
награди и отличия да бъдат връчени на:
1. Проф. д-р Бинка Попова - Лекар на годината за 2013 г.
2. Проф. Ставри Тошков - За цялостна дейност и изключителен
принос за развитието на българската медицина;
3. Д-р Десислава Кателиева - За достойно отстояване интересите на
съсловието;
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4. Д-р Димитър Димитров, изпълнителен директор на УМБАЛ „Св.
Анна” София – За мениджър на годината;
5. Д-р Георги Николов - За основни заслуги за издигане престижа на
лекарската професия;
6. Д-р Венцислав Грозев - Награда за изключителни заслуги в
издигане престижа на Българския лекарски съюз и професионални
умения;
7. Д-р Тотко Найденов – за честването на Деня на спасението и за
други инициативи, организирани и отстоявани лично от него.
8. Национална специализирана болница за активно лечение на
хематологични заболявания – София - За медицина, наука и найуспешно развиваща се болница.
Предложението е прието единодушно.
По т. 3 Разни
4. Във връзка с декларация от районна лекарска колегия – Враца, по повод
смъртта на 16-годишния младеж Николай, чийто родители са лекари, УС на
БЛС за подкрепа на Декларацията на колегията със заглавие „Враца срещу
агресията“.
Текст на декларацията:
„От името на всички лекари изразява голяма болка и съпричастност към
ужасната трагедия в семейството на д-р Лилови. Смъртта на техния син
Николай – зверски пребит, в центъра на Враца.
Заставаме като един до почернените си колеги, до съучениците, приятелите
на Ники и всички съграждани в борбата за справедливост.
Изказвайки категорична професионална позиция за очевидната връзка между
нанесения побой и смъртта на момчета, настояваме за най-тежко наказание за
умишлено причинената смърт на дете без право на замяна.
Настояваме за ускорени съдебни процедури, декларирайки съсловна
бдителност в хода на този съдебен процес. Готови сме за активни масови
протестни действия в случай на протакане и/или безнаказаност за тази
отвратителна агресия срещу живота на децата.“
5. Във връзка с разширяването на дейността на PR-отдела, УС на БЛС реши
да бъде открита нова щатна бройка в Отдел „Връзки с обществеността”
Гласували: „За” 9 души. Въздържал се – Един
6. Във връзка с покана от Постоянния комитет на европейските лекари за
конференция, която ще се проведе на 21-23 ноември 2013 г. в Букурещ, беше
взето решение участие в срещата да вземе един представител на БЛС (д-р
Юлия Бянкова или д-р Димитър Ленков).
Гласували: „За” 9 души. Въздържал се – Един
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