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КРАТЪК ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА УС НА БЛС
Днес, 8 ноември 2013 г. се състоя заседание на УС на БЛС при
следния ДНЕВЕН РЕД :

1. Представяне и обсъждане на вземането на решение „за” или
„против” организиране и провеждане на протестни действия на
медицинската общност срещу финансовата политика на правителството
в сферата на здравеопазването
2. Разни.

Бяха взети следните решения
ПО ТОЧКА ПЪРВА:
„Вземане на решение за или против
организиране и провеждане на протести”
Управителният съвет, с 12 гласа „за” 0 против и 0 въздържали се, приема
следното решение за/против организиране и провеждане на протести
предложение пред НС на БЛС:
1. Да се предложат на НС предложенията на правителството условия за
разплащане в болничната помощ до края на 2013 и януари 2014 г., приема
допълнително вписаните договорености, включително настояване за
ненамаляване на цени и т.н., за джипитата и СИМП, потребителска такса и
ясен разчет от НЗОК за параметрите за следващата година, както следва:
- Още този месец болниците ще получат в пълен размер средствата,
полагащи
им
се
за
септември.
- за октомври и ноември за дейността ще бъдат изплатени по 80 %, а
останалите
20%
до
20
януари
- За да имат сигурност, болниците ще подпишат съответните анекси с НЗОК
- Ваксините се връщат като дейност към МЗ, като средствата, които се
освобождават, заедно с тези от ин витро процедурите стават 44 млн. лв. и ще
се
ползват
за
плащане
на
дейности
от
касата.
- Относно бюджета на касата за следващата година, стана ясно, че всеки
месец тя ще разполага със свободата да ползва допълнително 5% от
резерва,
ако
ситуацията
го
налага.
- В края на първото шестмесечие ще се актуализира бюджетът на НЗОК, с
оглед
недопускане
на
дефицит
в
края
на
годината
- Правилата за добра практика, изготвени от БЛС вече са гласувани от МЗ и
министър Андреева обеща скорошната им публикация в Държавен вестник
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- Да се поиска още доплащане от правителството
разликата
в
потребителската такса за пенсионерите
- Договорено е с мин.председателя г-н Орешарски създаването на работна
група към МС за решаване на всички важни въпроси в системата.
НС да реши дали приема предложенията на правителството и дали да има
организирани протестни действия.
2. Решение за Дома на лекаря, взето с пълно болшинство за: - какво да бъде
заложено в изискванията на комисията при преговорите с потенциален
инвеститор, като зъдалжителен минимум, ако може повече – комисията да
вземе решение.
- 15 кабинети, които са за администрацията, това е санитарният минимум
началото,
- десет паркоместа със сигурност за нас плюс 20 паркоместа в случай на
нужда, примерно, за национални съвети, като сумарно да станат 30 за
съответната дата
- зала за БЛС която БЛС да отдава под наем когато реши, оборудвана с
аудиовизуална техника и кабинки за превод
- един апартамент плюс три стаи и 10% от икономическата площ на първия и
втория етаж .
ПО ТОЧКА „РАЗНИ”:
1. Програмата, поканата и формата за участие и регистрация в Първия
конгрес съвместно между медицинските дружества и Българския лекарски
съюз да бъде качена на сайта, както и да се разпространи между членовете
на Управителния съвет на мейлите и „навсякъде ще бъде пуснато, за да
могат да разяснят на хората и да ги запознаят с темите, занятията, таксите,
участията и т.н.
23.11.2013 г.,
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