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ПРОТОКОЛ
От заседание на Управителния съвет на БЛС,
проведено на 18.09.2015 г.
Днес, 18.09.2015 г., от 11.10 до 13.45 ч. в заседателната зала на БЛС, гр.
София, се проведе заседание на УС на БЛС.
На заседанието присъстваха: д-р Венцислав Грозев – председател на БЛС,
заместник-председатели на БЛС: проф. Огнян Хаджийски и д-р Галинка Павлова, д-р
Юлиан Йорданов, д-р Стоян Борисов – главен секретар на БЛС, и членове: проф. д-р
Николай Габровски, проф. д-р Борислав Китов, д-р Виктория Чобанова, д-р Дафина
Тачова, д-р Иван Маджаров, д-р Марияна Кирилова, д-р Пламен Панов и д-р Снежан
Снегаров.
Присъстваха и: д-р Петко Загорчев – председател на ЦКПЕ, адвокат
Цветозар Младенов и адвокат Лора Гурмева, д-р Славейко Джамбазов и Сашо Ганов –
експерти към Българския лекарски съюз.
Отсъстваха по уважителни причини: д-р Ивелин Йоцов и д-р Юлия Бянкова.
С присъствието на 13 членове на УС на БЛС, заседанието е редовно за
взимане на решения. Поименният списък с подписите на присъствалите членове на УС
на БЛС е приложен към този протокол от заседанието.
Водещ на заседанието беше председателят на БЛС д-р Венцислав Грозев.
Заседанието протече при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Запознаване с промените, постигнати на второ четене в Комисията по
здравеопазване във връзка със Закона за изменение и допълнение на
Закона за лечебните заведения.
2. Състоянието на регистъра на Българския лекарски съюз и
възможността за разширение на база данни.
3. Разглеждане на проекта за
Бюджета на Националната
здравноосигурителна каса.
4. Разни.
След проведени разисквания и гласуване, УС на БЛС взе следните
Р Е Ш Е Н И Я :
ПО ТОЧКА ПЪРВА:
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УС на БЛС запазва задължението на оперативното ръководство относно
участието в изработването на наредбите във връзка с настоящото
законодателство, като ги съгласува с Българския лекарски съюз.
Българският лекарски съюз се задължава да представи становище във
връзка с наредбите. Ръководството на УС на БЛС, особено в лицето на
главния секретар, да запознае своевременно членовете на УС и
председателите на РЛК с всичко, което е изработено като становище от
юридическа и от организационна гледна точка.
ПО ТОЧКА ВТОРА
Комисия в състав: проф. Николай Габровски, д-р Снежан Снегаров, д-р
Юлиан Йорданов и с участието на Димитър Димитров, да обсъди всички
предложения, които бяха направени в хода на дискусията за развитие и
нови функции на националния регистър и да подготви предложение за
решение за следващото заседание на Управителния съвет.
ПО ТОЧКА ТРЕТА:
3.1. В рамките на 10 дни експертите и оперативното ръководство на
Българския лекарски съюз с участието на д-р Пламен Панов да разработят,
на базата на така предложени от страна на Националната
здравноосигурителна каса суми, вижданията относно бюджета за 2016
година на Националната здравноосигурителна каса. Проектобюджетът да
бъде изпратен на всеки член на Управителния съвет и на районните лекарски
колегии. При консолидиране мненията онлайн, за да не се събира на заседание
Управителният съвет, с взетото решение да се запознаят медиите, народни
представители, парламентарната Комисия по здравеопазването.
3.2. Управителният съвет на Българския лекарски съюз на свое
заседание, състояло се на 18.09.2015 г., като разгледа приетата от участниците
в Националната кръгла маса за реформи и здравеопазване тържествена
декларация, се присъединява към общия й смисъл, като приема следната
позиция:
„Ясно и категорично призоваваме за спазване на държавния и
общонационалния ангажимент за осигуряване на всеки български
гражданин на достъпна и качествена медицинска помощ при адекватен
контрол и гарантиране на достатъчно средства за неговото изпълнение,
включително чрез дотиране на недостига от бюджета на НЗОК.“
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА:
4.1. Преглед на изпълнението на решенията на УС на БЛС от последното
му заседание.
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4.2. Определя провеждането на … събор на БЛС да бъде на 30, 31
октомври и 1 ноември в гр. Равда.
4.3. Информация относно прекратяване на договорите на
общопрактикуващите лекари.
4.4. Информация за избора на лекар на годината.
4.5. Определяне на датата на провеждане на Втората научнопрактическа
конференция на Българския лекарски съюз на 13, 14 и 15 май 2016
година. Организационният комитет за провеждането на
конференцията да определи мястото на провеждането й, с цел
своевременно уведомяване по електронен път на РЛК за взетите
решения.
4.6. УС на БЛС взе решение за разрешение на Управителния съвет за
нощувки в хотел „Хемус“ или „Форум“ – самостоятелна стая в
размер на 53 лв.
4.7. По всички останали точки от дневния ред на точка „Разни“, УС на
БЛС да уведоми по електронен път РЛК за взетите решения.

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР
НА УС НА БЛС:
/д-р Стоян Борисов/
Изготвил:
Ю. Димитрова

