БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

З А С Е Д А Н И Е
на Управителния съвет на Българския
лекарски съюз на 5 октомври 2016
година
Заседателна зала на БЛС
София, ул. „Иван Гешов“ № 15

Заседанието бе открито в 10,20 часа и ръководено
от д-р Венцислав Грозев – председател на Българския
лекарски съюз.
ПРИСЪСТВАХА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ:
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Китов, д-р Виктория Чобанова, д-р Дафина Тачова, д-р
Ивелин Йоцов, д-р Марияна Кирилова, д-р Пламен Панов,
д-р Снежан Снегаров.
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На заседанието присъстваха и: Цветозар Младенов,
Лора Гурмева

и Светла Трендафилова.

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

ДНЕВЕН РЕД:
1. Обсъждане на предложения от членовете на УС
на БЛС за изменения и допълнения на Закона за
здравето, Закона за лечебните заведения,
Закона за здравното осигуряване и Закона за
лекарствените продукти в хуманната медицина
2. Разглеждане на номинациите и утвърждаване на
наградите за „Лекар на годината 2016“
- Информация
относно
организирането
честването на 19 октомври – Ден
българския лекар

на
на

3. Разни:
- Информация за конференцията на ЗЕВА,
проведена в София на 29–30 септември 2016
година;
- Обсъждане
дата
за
провеждане
на
Националния съвет на Българския лекарски
съюз;
- Разглеждане на постъпило писмо от ректора
на Медицинския университет – София, проф.
Вихра Миланова.
/Дневният ред бе приет единодушно от членовете
на Управителния съвет на

Българския лекарски съюз./

След обсъжданията бяха приети следните

Р Е Ш Е Н И Я:
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По точка

1

Обсъждане на предложения от членовете
на УС на БЛС за изменения и допълнения
на Закона за здравето, Закона за лечебните
заведения, Закона за здравното осигуряване
и Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Одобрява
предложения,

направените

допълнения

и

по

време

изменения

на

дискусията

в

Закона

за

здравето, които да се отразят в обсъждания документ.
По точка

2

Разглеждане на номинациите и утвърждаване
на наградите за „Лекар на годината 2016“

- Информация относно организирането
честването на 19 октомври – Ден
българския лекар
След

обсъждане

на

постъпилите

на
на

номинации

Управителният съвет на Българския лекарски съюз утвърди
списъка на колегите, които ще бъдат наградени.
Приема

за

сведение

информацията

относно

организирането на честването на 19 октомври – Ден на
българския лекар.
По точка 3
РАЗНИ
3.1. Информация

за конференцията
на ЗЕВА, проведена в София на 29 – 30
септември 2016 година

Приема информацията за сведение.
3.2. Обсъждане дата за провеждане
Дата за провеждане на заседание на
Националния съвет на БЛС

Бе решено заседанието на Националния съвет на
Българския лекарски съюз да се проведе в началото на м.
Ноември 2016 г.
3.3.

Информация относно строежа на
„Дом на лекаря“
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Приема информацията за сведение.
3.4.

Разглеждане на постъпило писмо от
Ректора на Медицинския университет –
София, проф. Вихра Миланова

Управителният съвет на Българския лекарски съюз,
след като разгледа на свое заседание от 5 октомври 2016
година писмото, изпратено до Българския лекарски съюз
от проф. Вихра Миланова – ректор на Медицинския
университет
–
София,
след
като
се
запозна
с
информацията
за
обстановката
в
университета
и
разтревожен от констатациите в одиторския доклад,
изразява своето положително становище към решението на
Министерството на образованието относно искането му за
извършване на проверки в Медицинския университет.
3.5.

Предложение за издаване сборник с
доклади от научните конференции,
организирани от Българския лекарски съюз

Управителният съвет на Българския лекарски съюз
дава съгласие оперативното ръководство на БЛС да обсъди
не по-малко от три оферти от фирми за отпечатване на
сборника. Да избере фирма, на която ще се възложи
отпечатването на сборника.
Сборникът
с
докладите
от
двете
научни
конференции, организирани от Българския лекарски съюз,
да бъде отпечатан в тираж 300 /триста/ бройки, формат
А5.
3.6.

Управителният съвет на Българския лекарски съюз,
след срещата, проведена на 4 октомври 2016 година с
представители
на
НЗОК,
касаеща
проблематиката
в
Персонално-информационната
система
/ПИС/
на
Националната здравноосигурителна каса, предлага да се
изготви предложение по поставените във връзка с
ПИС
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проблеми. Предложението да се внесе в Надзорния съвет
на Националната здравноосигурителна каса за приемане на
необходимото решение.
/Заседанието бе закрито в 16,55 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/

