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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
ПРОЕКТ
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЪСЛОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА
ЛЕКАРИТЕ И СТОМАТОЛОЗИТЕ
/Обн. ДВ бр. 83 от 21 юли 1998 г./
§ 1. В Глава трета „Устройство" се създава нов Раздел III:
„Раздел III. Асоциации на лекарите.
Чл. 31 а /1/ За защита на професионалните си интереси, с цел доизграждане структурата на Българския лекарски съюз като съсловна камара, лекарите учредяват национални асоциации, които са юридически лица с нестопанска цел, в рамките на Българския лекарски съюз.
'/2/ Националните асоциации се създават по основни медицински специалности. По дадена специалност може да бъде призната само една национална асоциация.
/З/ Създава се една асоциация на общопрактикуващите лекари на национално равнище.
/4/ Националните асоциации могат да създават регионални структури, в съответствие с уставите си.
Чл. 31 б. Националните асоциации на лекарите:
1. активно съдействат на Българския лекарски съюз при организацията и провеждането на квалификационни курсове за лекарите;
2. дават експертни становища и осъществяват консултантска дейност във връзка с изготвянето на НРД;
3. участват в реалното остойностяване на медицинските дейности по основни специалности;
4. подпомагат Българския лекарски съюз при изготвяне на становища по проекти на нормативни актове в областта на здравеопазването;
5. обменят информация по основни медицински проблеми;
6. извършват и други дейности, предвидени в устава.
Чл. 31 в. Председателите на Националните асоциации представят на преговарящите по Националния рамков договор страни становищата на националните асоциации на лекарите и разработките на техните експерти по проекта за НРД.
§ 2. В Преходни и заключителни разпоредби се създават:
„§ 1а. Административните структури на Българския лекарски съюз се субсидират от републиканския бюджет."
„§ 10. /1/ Националните асоциации се създават в 6 месечен срок от влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за съсловните организации.
/2/ Лекарите от съответните специалности могат да искат съдействие от Районните колегии на БЛС, чиито членове са при учредяването на Националните асоциации."
МОТИВИ
Към Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съсловните организации на лекарите и стоматолозите
Българският лекарски съюз е организация с дългогодишна история и традиции, правоприемник на създадения през 1901 г. Български лекарски съюз, последовател на неговите принципи и дейност. Той е юридическо лице със седалище в гр. София и упражнява своята дейност по места чрез районни колегии. Има устройството, функциите и целите на камара, но с оглед съхраняване на традицията в съсловието в Закона за съсловните организации на лекарите и стоматолозите е запазено наименованието Български лекарски съюз.
Предложените промени целят по-широко участие и активно сътрудничество на лекари от всички специалности в работата на Българския лекарски съюз. Така ще се подпомогне и рамковото договаряне като се постави на широка експертна основа. Чрез създадените асоциации лекарите ще могат да поставят специфични професионални проблеми и да участват активно при тяхното решаване.
Сумата, необходима за субсидиране на административните структури на БЛС, съгласно предварителните изчисления възлиза на 16 443 лв. месечно. Тази сума представлява трудовото възнаграждение на необходимия минимален брой служители, заети в административните структури на БЛС и е изчислена на база средна месечна работна заплата в бюджетните организации за първото тримесечие на 2001 г.
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