БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ
З А С Е Д А Н И Е

на Управителния съвет на Българския
лекарски съюз 19 април 2016 година
Заседателна зала на Българския лекарски
съюз
София, бул. „Акад. Иван Гешов“ № 15
/Кратък протокол/

Заседанието бе открито в 14,05 часа и ръководено от
д-р Венцислав Грозев – председател на Българския лекарски
съюз.
На заседанието присъстваха членовете на Управителния
съвет:
Д-р Венцислав Грозев – председател на БЛС, проф.
Огнян Хаджийски и д-р Галинка Павлова – заместникпредседатели на БЛС, д-р Юлиян 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, д-р Марияна Кирилова, д-р
Виктория Чобанова, д-р Ивелин Йоцов, д-р Юлия Бянкова, д-р
Дафина Тачова.
Отсъстваха: д-р Иван Маджаров и д-р Пламен Панов.
Към протокола се прилага копие от обсъжданите
материали и списък за присъствието на членовете на
Управителния съвет на БЛС с техните подписи.
Заседанието на Управителния съвет на Българския
лекарски съюз премина при следния
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ДНЕВЕН РЕД:
1. Действия
на
Българския
лекарски
съюз
след
проведения национален протест на 6 април 2016
година относно Решение № РД-НС-04-24-1 от 29 март
2016 година на Националния съвет на Националната
здравноосигурителна каса
2. Разни

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

Р Е Ш Е Н И Я:
По точка 1
А.Управителният
съвет
на
Българския
лекарски
съюз
одобри:
1.
Задача:
Нормално
финансиране
на
сектор
„Здравеопазване“, за да се постигнат целите, поставени
пред сектора.
Министерството на финансите качи на своята уеб
страница
проект
за
Решение
на
МС
за
одобряване
на
средносрочната бюджетна прогноза за периода 2017-2019 година.
За здравноосигурителни плащания за 2017 година са определени
средства в размер на – 3 424 млн. лева, което е с 220 млн.
лева повече в сравнение с 2016 г., за 2018 година са
определени средства в размер на 3 524 млн. лева и за 2019
година са определени 3 632 млн. лева. Според наша експертната
оценка, за да работи секторът нормално, са необходими не помалко от 3 720 млн. лева до 3 800 млн. лева за 2017 година
при положение, че увеличението на средствата няма да отиде за
лекарствени продукти, а само за дейност.
Проект за решение: „Да се изготви становище по
проекта и чрез Министъра на здравеопазването и Министъра на
финансите да се внесе в Министерския съвет.”
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2.
Задача: В условията на един основен финансиращ
източник в лицето на НЗОК, в никакъв случай да не се
допусне селективно сключване на договори с изпълнителите
на медицинска помощ.
Проект за решение: „Да се изготви нарочно писмо със
становището на Управителния съвет на БЛС по този проблем и да
се внесе в Надзорния съвет на НЗОК и до всички парламентарно
представени партии.”
Оперативни задачи:
1. Проблем: Определяне на лимити/обеми на здравни дейности
на изпълнителите на медицинска помощ.
Проект за решение: „Да се отправи писмо до Надзорния
съвет на НЗОК, в което да се представи и аргументира
становището на БЛС по проблема. Писмото да се изпрати и на
всички парламентарно представени партии.”
2. Проблем: Приложение на Национална/областна здравна карта
при сключване на допълнителни споразумения/договори с
изпълнителите на медицинска помощ.
3. Прилагане на Наредбата за критериите за сключване на
договори с лечебни заведения за БМП, и издаване на
удостоверения за недостатъчност от РЗИ за СИМП.
Проект за решение: „Да се изпрати писмо до Надзорния
съвет на НЗОК, в което да се изложи становището на БЛС по
проблема.”
Решения на УС на БЛС:
1. Да се систематизират и изпратят за одобрение до
членовете на Управителния съвет всички проблеми, произтичащи
от тъй нареченото Решение № РД-НС-04-24-1 от 29 март 2016 г.
на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса,
представляващо на практика нов НРД за 2016.
От Управителния съвет на БЛС да се изготвят конкретни
предложения за преодоляване на някои от тези проблеми. С тях
да бъдат запознати бордовете по специалности, с цел да се
получат техните предложения по отделните специалности.
2. С така оформените проблеми, произтичащи от
решението на НС на НЗОК, да бъдат запознати всички
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парламентарно
представени
партии
в
настоящото
Народно
събрание. За целта УС на БЛС в най-кратки срокове да отправи
искания и да организира срещи с парламентарно представените
партии.
3. До 21 април да се отправи искане за среща с
Надзорния съвет на НЗОК относно проблемите, произтичащи от
Решението на НС, която да се проведе до 27 април 2016 година.
4. Да се организира среща на 10 май 2016 г. между
Управителния съвет на БЛС и министъра на здравеопазването д-р
Петър Москов и екипа му.
5. Систематизирането на проблемите и предложенията на
Българския лекарски съюз за решаването им да бъдат сведени до
знанието на обществото.
6. Да се изработи за следващото заседание на
Управителния съвет на БЛС юридическо становище относно
подписаното
споразумение
между
Министерството
на
здравеопазването и НС на НСОПЛБ.
По точка 2
 За поведението и изказванията на
изказванията на проф. Генчо Начев

д-р

Кателиева.

За

Управителният съвет на Българския лекарски съюз
предлага въпросът да се обсъди от Комисията по професионална
етика на СЛК, чийто член е д-р Кателиева.
 Приемане на становище относно подписаното споразумение
между Министерство на здравеопазването и НСОПЛБ
За
следващото
заседание
юристите
ще
изготвят
становище, в което да обяснят дали подобно нарушаване на
наредбата е допустимо или не е допустимо.
Становището
на
юристите
да
бъде
изпратено
на
членовете на Управителния съвет, за да може да се запознаят с
него преди заседанието.
 Решение за участие в срещата на FEMS в Северен Кипър Вишеградската група няма да участва /Унгария, Полша,
Чехия и Словакия. Към тях се присъединява и Австрия
До FEMS да се изпрати извинително писмо във връзка с
невъзможността България да участва в предстоящата среща. В
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писмото да се напише, че препотвърждаваме обединението на
лекарските организации.
 Информация
за
подготовката
на
Втората
практическа конференция /промени в договора/

научно-

1. Управителният съвет на БЛС одобрява предложението
за поканване и поемане разноските за участие във Втората
национална конференция на гостите и лекторите с направените
уточнения относно поемането на разходи от районни колегии за
лектори.
2. Управителният съвет на Българския лекарски съюз
дава
съгласие
работещи
в
офиса
на
съюза
да
бъдат
командировани във връзка с провеждането на Втората научна
конференция на 11-13 май 2016 година в Равда, като за всеки
командирован
да
има
конкретно
разписани
задачи
и
отговорности, които да изпълнява по време на конференцията.

/Заседанието бе закрито в 16,45 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/

