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КРАТЪК ПРОТОКОЛ
от заседанието на НС на БЛС
Днес, 8 ноември 2013 г. се проведе
редовно заседание на
Националният съвет на БЛС при следния ДНЕВЕН РЕД:

Д-р Райчинов представи накратко предложенията на правителството,
като даде думата на д-р Т.Андреева, министър на здравеопазването. Тя
отправи към съсловието следните предложения:
- До края на м. ноември 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.
- През следващата година, всеки месец касата 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
предстои публикуването им в Държавен вестник
- Правителството да поеме разликата в
потребителската такса за
пенсионерите
- 10 млн.лв. повече в бюджета на Касата за стоматологична дейност
- До дни ще се сформира обсъдената с мин.председателя г-н Орешарски
създаването на работна група към МС за решаване на всички въпроси,
свързани с реформите в системата на здравеопазване.
След обсъждане и изказване на всеки председател на РК, във връзка с
направените предложения на УС и министър Андреева, НС прие следните
РЕШЕНИЯ:
Да се избере един от двата варианта, след като колегиите се запознаят по
места с новите предложения :
1. Приемаме на този етап поетите от правителството ангажименти в
посочените срокове и упълномощаваме Управителния съвет в лицето
на д-р Цветан Райчинов да ги подпише в петък, 15 ноември 2013 г.
/примерно/ и оставане в протестна готовност при неизпълнение на която
и да е точка от сключеното споразумение и при параметри на НЗОК за
2014 г., по-ниски от 2013 г.
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2. Неприемане предложенията на правителството и преминаване към
организиране на безусловен национален радикален протест между
15 и 28 ноември 2013 г. с участие на всички организации, съпричастни
към здравеопазването (като първа форма на реакция). За целта следва
уведомяване на УС на БЛС от районните лекарски колегии за резултата
от приемането/отхвърлянето на направените от правителството
предложения и гласуване за едно от двете предложения, решени на
Националния съвет.
Срок – сряда, 13.11.2013 г., 17.00 часа. – четвъртък, 14.11.2013 г., 13.00
часа.
За изпълнение на посочените решения се предвижда следната организация:
1. Д-р Димитър Ленков да осигури изпращането до понеделник (11

ноември 2013 г.) сутринта /или до 10 часа/ от УС до всички РЛК:
а) на настоящите приети от Националния съвет на БЛС решения
за общ национален протест в два варианта.
б) Решението на Националния съвет за сезиране на Етичната
комисия за злоупотреба с името на организацията, както и за
невярно изнесена информация в статиите в медиите за
проведената във Велинград инициатива за създаване на
лекарска камара.
2. До вторник, късния следобед, 12 ноември 2013 г., получаване на
параметрите от НЗОК за НР договор за 2014 г., по-ниски от 2013 г. и
своевременното им изпращане по електронна поща на всички РЛК на
БЛС
3. Уведомяване на РЛК от УС на БЛС относно резултата от гласуването
по електронен път /поради липса на време за свикване на заседание
на Национален съвет на БЛС/ до четвъртък, 14.11.2013 г., 13.00 часа
относно въпроса за приемането на НРД и промяната на параметрите
от НЗОК.
В писмата на РЛК до УС на БЛС, в които ще посочат решенията си,
да бъде записано каква да е формата на протеста по места – първо,
национален протест със събиране на площада в София поне на 2-3
хиляди души, или второ, ще бъде организирано в областите и
приблизително какво участие се очаква. Посочването на решенията
от всички РЛК на БЛС да бъдат еднакви: „Приемаме” или „не
приемаме”; „искаме 1”, „искаме 2” и участваме в такъв формат с
такава форма.;
Обявяване на общонационален протест между 15 и 28 ноември, ако
не бъдат променени параметрите на НРД по начин, който да
гарантира цена и обем дейност, равни на 2012 година.
23.11.2013 г.,
София
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА НС НА БЛС:
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/Цв. Райчинов/

Протоколчик:

