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Проект

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЪСЛОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЛЕКАРИТЕ И СТОМАТОЛОЗИТЕ
/Обнародван, ДВ, бр. 83 от 21 юли 1998 г./
§ 1. В чл. I се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 запетаята и текстът след нея "условията за упражняване на лекарската и стоматологичната професия" отпадат.
2. В ал.2 в края на изречението се поставя запетая и се добавя изразът "а също така и сдруженията на специалистите по смисъла на този закон".
§ 2. В чл.2, ал.2 се прави следното изменение:
Изразът "районни колегии" се заменя с "районни и общински колегии и дружества"
§ 3. В чл. З ал.1 и ал. 2 се отменят и се създава нова редакция на чл.З със следното съдържание:
" Чл 3. (1) Членството в БЛС и в ССБ е доброволно за всички лекари и стоматолози, независимо от това дали упражняват професията си.
(2) В БЛС и в ССБ не могат да членуват лекари и стоматолози, лишени от право да упражняват професията си с влязло в сила съдебно решение или административен акт, за срока , за който са лишени от това право "
§ 4.Чл. 4 се отменя
§ 5. В чл.5 се правят следните изменения и допълнения:
1. в т. 1 думата "професионалните" се заменя със "съсловните".
2. т.2 се променя както следва:
"т. 2. могат да представляват своите членове като страна при сключване на Националния рамков договор и други рамкови договаряния по задължителното и доброволно здравно осигуряване "
З Създават се нови т 3, 4, 5, б, 7, 8 и 9 и 10 със следното съдържание
"3. участват в арбитражни комисии по спорове по прилагането на договорите за задължително и доброволно здравно осигуряване;
4. участват в конкурсни комисии при провеждане на конкурси в лечебни и здравни заведения, касаещи назначаване на лекари и стоматолози
5. дават мнение и защитават членовете си при уволнения на лекари и стоматолози.
6. договарят финансовите правилници с управителните органи на лечебните заведения, съгласно Закона за лечебните заведения.
7. договарят финансовите правилници с ръководствата на здравните заведения, съгласно Закона за лечебните заведения
8  могат да участват като наблюдатели при договарянето на трудовите възнаграждения във финансирани от държавния и общинския бюджет структури;
9. защитават други права на лекарите и стоматолозите, произтичащи от нормативни актове пред държавни и общински органи, ръководствата на лечебни заведения, физически и юридически лица, като при незаконни действия или бездействие сезират по-висшестоящите органи, прокуратурата или съда;
10. осигуряват професионална защита на членовете си."
4. Досегашната т. 4 отпада 5 Досегашните точки от 5 до 12 съответно се преномерират.
§ 6. Създава се нов чл. 5а със следното съдържание:
" Чл. 5а. Сдруженията на специалистите:
1. разработват н предлагат програми за изпити на чужди граждани по чл. 88 от Закона за народното здраве н за загубили правата си лекари и стоматолози по чл. 93 от същия закон, предлагат състави на изпитните комисии;
2. анализират потребностите от нови специалисти по съответните специалности;
3. предлагат регистрирането на нови профилни специалности;
4. разработват и предлагат правилата, критериите и програмите за специализация, текущо оценяване и изпит, специфичните критерии за акредитация на бази за специализация и бази за обучение по съответните специалности;
5. предлагат състави за изпитните комисии по съответните специалности;
6. разработват и предлагат формите, обема и критериите за оценка на продължаващото обучение по съответните специалности;
7. разработват и предлагат правилата за добра медицинска практика по съответните специалности;
8. разработват, предлагат и участват в работни групи по изготвяне на клинични пакети, пътеки и медицински дейности по здравното осигуряване;
9. избират делегати за общо събрание на специалистите, които са и делегати на събора на БЛС, съответно на ССБ;
10. сдруженията могат да осъществяват и научна, методична, издателска, международна и други дейности, предвидени в уставите им или по решение на техните органи."
§ 7. Досегашната редакция на чл 6 се заличава и се създава нова със следното съдържание:
" Чл.6. Изпълнението на функциите по чл. 5 и чл. 5а се извършва в съответствие с този закон и други действащи специални закони и се уреждат с уставите на организациите."
§ 8. В глава трета се създава нов раздел I и нови членове 6а, 6б, 6в, 6г, 6д, 6е, 6ж, 6з, и 6и със следното съдържание:
 “Раздел I
“Сдружения на специалисти”

Чл. 6а (I) Сдружения на специалисти по смисъла на този закон са тези сдружения, които отговарят на изискванията и в следствие на това придобиват правата, функциите и отговорностите, предвидени в него.
(2). Извън изискванията на този закон, лекарите и стоматолозите могат да учредяват свободно и други сдружения.
Чл.6б. (1). Сдруженията на специалисти са сдружения, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
(2). Сдруженията се създават по основните специалности и по профилни специалности, за които се сключват договори по задължителното здравно осигуряване.
(3). Членството в сдружението е доброволно.
(4). В сдружението могат да членуват лица, придобили съответната специалност, както и лица, които специализират съответната специалност или работят в лечебно заведение, отделение или клиника по съответния профил. Статутът на редовни или асоциирани членове и правата на лицата, които нямат придобита специалност се урежда в уставите на сдруженията
(5). Общопрактикуващите лекари и стоматолози, лекарите от спешната медицинска помощ, работещите в сферата на администрацията и управлението, могат да членуват пълноправно в съответните сдружения, независимо от това дали имат придобита специалност.
Чл. 6в. (1). Легитимни по смисъла на този закон са сдружения, в които членуват повече от половината от лицата с придобита специалност и практикуващи професията. Сдруженията на общопрактикуващите лекари и лекарите, работещи в спешната медицинска помощ са легитимни, ако в тях членуват повече от половината, практикуващи тези дейности.
(2) Обстоятелствата по ал. 1 се удостоверяват пред управителния съвет на БЛС, съответно ССБ чрез справки, изискани от БЛС /ССБ/ и от Министерството на здравеопазването, както и от протоколите на сдруженията.
Чл. 6г. (1). Органи на сдружението са общото събрание, управителния съвет и председателят на сдружението. В устава могат да се предвидят и заместни-председатели, изпълнителен директор и секретар
(2). Сдруженията могат да регистрират свои секции по профилни специалности и клонове на областно или междуобластно ниво.
Чл.6д. (1). Общото събрание на сдружението се свиква с решение на управителния съвет или от него по искане на една трета от членовете на сдружението. В общото събрание участват всички членове на сдружението. Когато броят на членовете на сдружението е над 300, с устава може да се предвиди квотен принцип, така че броят на делегатите да е между 150 и 300.
(2). Общото събрание избира:
1. председател.
2. управителен съвет.
З. представител в съвета на сдруженията на специалисти, когато той е различно лице от председателя.
4. делегати за общото събрание на специалистите, които са и делегати за събора на БЛС при квота един на сто члена, съответно на конгреса на ССБ при квота един на тридесет и пет члена.
5. комисии и работни групи за осъществяване на функциите по чл.5а или упълномощава за това с устава или със свое решение управителния съвет.
(3). Мандатът на органите по ал.2 се определя с устава, но не може да е по-дълъг от три години. Преди изборен събор на БЛС, съответно на конгрес на ССБ, задължително се провежда изборно събрание.
Чл. 6д. Управителният съвет и председателят ръководят дейността на сдружението. Всички органи на сдружението изпълняват и функциите, предвидени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел и устава му.
Чл. 6е. (1) На събора на БЛС, съответно на конгреса на ССБ и ежегодно до края на месец април се провежда общо събрание на специалистите.
(2). Общото събрание на специалистите приема отчет за дейността на съвета на специалистите, председателя и ръководството му, анализ на дейностите по чл.5а, на сключените рамкови договори по здравното осигуряване, прави препоръки и взема решения за бъдещия период на дейност Общото събрание може да обсъжда и други въпроси от своята компетентност.
(3).Общото събрание приема правилник за работата, функциите и пълномощията на председателя, ръководството, секретаря и на съвета на специалистите.
Чл. 6е.(1) Общото събрание избира председател и по негово предложение секретар на съвета на специалистите.
(2) Председателят:
1. става автоматично заместник-председател на БЛС, съответно ССБ;
2. координира цялостната дейност на БЛС, съответно на ССБ по рамковото договаряне;
3. ръководи и председателства дейността на съвета на специалистите Чл.бж. (I) Общото събрание на специалистите - лекари избира осем членове на ръководството от групи специалности по квоти, представляващи както следва:
1. общопрактикуващи лекари;
2. вътрешни болести и профилните им специалности;
3. други неоперативнн специалности;
4. оперативни специалности;
5. специалности по медико-диагностнчни дейности;
6. други клинични специалности, които не участват в рамковото договаряне;
7. специалности, свързани с хигиената и санитарния контрол;
8. специалности, свързани с администрация и управление
(2) Конкретните квоти за представителство и редът на издигане на предложения и избор се определят от съвета на специалистите.
(3) Членовете на ръководството по ал.2 стават автоматично членове на управителния съвет на БЛС и координират дейността по договарянето в съответните области с държавни органи и здравноосигурителни фондове.
(4) Председателят на БЛС. председателят на съвета на специалистите и членовете на ръководството по ал.1, т. 1, 2, 3. 4 и 5 са лицата, които водят преговорите и подписват Националния рамков договор. както и други рамкови договори по здравното осигуряване.
Чл. 6з. (I). Общото събрание на специалистите-стоматолози избира трима членове на ръководството по специалности по квоти, както следва:
1. общопрактикуващи стоматолози и неоперативни специалности;
2. оперативни специалности., 3. други специалности
(2). ал.2 и ал.З на чл.6ж се прилагат съответно и за ССБ.
(3). председателят на ССВ, председателят на съвета на специалистите и едно от лицата по ал.1, т.1 или т. 2 са лицата, които водят преговорите и подписват Националния рамков договор, както и други рамкови договори по здравното осигуряване.
Чл.6и. (I) Съветите на специалистите се състоят от председателите или други упълномощени лица от отделните сдружения на специалисти и ръководството на съвета.
(2) Членовете на съвета на специалистите са членове на Националния съвет на БЛС, съответно на ССБ.
(3) Съветите на специалистите координират работата по дейностите по чл.5а и извършват други дейности съгласно правилника по чл. бе, ал.З.
§ .9." Раздел 1 " става " Раздел II ".
§ 10. Създава се нова точка 2 със следното съдържание, като следващите точки се преномерират:
"2. национален съвет."
§ 11. В чл.8 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал.2 числото " 75 " се заменя със " 100 ", а числото "25” с "35".
2. Досегашният текст на ал.З се отменя и се създава нова със следното съдържание:
"(З) Съборът на БЛС, съответно конгресът на ССБ се свикват от националния съвет на редовни заседания веднъж на три години и на извънредни заседания по искане на управителния съвет, прието с мнозинство от две трети от членовете му, на националния съвет, прието с мнозинство повече от половината от членовте му, по безспорно мотивирано искане на контролната комисия или по искане на една трета от районните колегии или асоциации на специалистите, приети от общите им събрания." 
§ 12. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. В т. 2 след думата "стоматолозите" се поставя точка и текстът до края на изречението се заличава.
2. Точка 3 се отменя.
3. 	В точка 4 след израза" главния секретар" изразът "и членовете " отпада. 
4. 	Точка 9. се отменя.
5. 	Останалите точки съответно се преномерират. 
§ 13. В чл 10, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
След израза " присъствието " сегашният текст до края на изречението се заличава и се заменя с текста " на повече от половината от избраните представители. Ако до еди час след обявения час няма кворум, съборът, съответно конгресът се провежда с присъстващите представители н се счита за законно проведен. "
§ 14. Създават се нови членове 10а, 106, 10в и 10г със следното съдържание:
Чл. 10а. (1) Националният съвет на БЛС, съответно на ССБ се състои от членовете на управителния съвет, от членовете на съвета на районните колегии и на съвета на специалистите и от секретарите на двата съвета.
(2) 	Националния съвет се свиква от управителният съвет на редовни заседания поне веднъж на четири месеца и на извънредни заседания по искане на председателя на съюза, на управителния съвет, на един от двата съвета или на една трета от членовете му. 
Чл. 106. Националният съвет:
1 свиква събора на БЛС, съответно конгреса на ССБ;
2 дава становище по проектите за Национален рамков договор и други договори по задължителното здравно осигуряване за следващата календарна година преди подписването им,
3. приема доклал за дейността по т.2 за предходната календарна година и основни насоки по преговорите за следващата календарна година до края на месец април;
4. приема годишния отчет за приходите и разходите и отчет за дейността на съюза за предходната година до края на месец април;
5. приема проекти за бюджет и за дейността на съюза през настоящата година до края на месен април.
6 отменя решения на председателя управителния съвет, съвета на районните колети, съвета на специалистите и на районни колегии и сдружения на специалисти, когато те противоречат на закона, устава, уронват престижа на съюза или явно увреждат интереса на съсловието, толерират или дискриминират част от него за сметка на друга част;
7. съборът на БЛС, съответно конгресът на ССБ могат да вземат решение самите те да поемат някои от функциите по т. 2, 3, 4 и 5.
Чл 10в. Структурата и специфичните функции на съвета на специалистите са описани в чл.би.
Чл. 10. (1) Съветът на районните колегии се състои от председателите на районните колегии. Съветът избира от своя състав председател и секретар.
(2) Председателят на съвета на районните колегии автоматично става член на управителния съвет на съюза, свиква и ръководи заседанията на съвета.
(3) Съветът на районните колегии:
1. обсъжда проблемите, възникнали при изпълнението на чл.5 по искане на председателя, секретаря и председателите на районни колегии;
2. взима решение за единно становище по проблемите по т. 1;
3. по искане на председател на районна колегия, на секретаря или по инициатива на председателя поставя проблемите по т. 1 за съдействие и решаване пред националния съвет или чрез председателя пред управителния съвет на съюза;
4. координира провеждането на информация, становища, решения и жалби от и към управителния съвет и районните колегии;
5. приема правилник за дейността си, в който определя реда за свикване и периодичността на заседанията си, функциите на секретаря на съвета, реда на координация по т 4. и други въпроси от значение за функционирането на съвета.
(4) Съветът на районните колегии се свиква на редовни заседания от председателя поне веднъж на два месеца и на извънредни заседания от председателя или по искане на една трета от членовете му."
§ 15. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал 1, като изразът "и на членовете" се заличава.
2. Създават се нови ал.2. З и 4 със следното съдържание:
"(2) Председателят, секретарят и заместник председателите се избират от събора на БЛС, съответно конгреса на ССБ. Заместник-председателите отговарят за определени дейности по решение на управителния съвет.
(3) Председателят на съвета на специалистите става заместник-председател на съюза за срока на мандата си, отговарящ за рамковото договаряне:
(4) Членове на управителния съвет са членовете на ръководството на съвета на специалистите и председателя на съвета на районните колегии за срока на мандата си. § 16. В чл. 15 се прави следното изменение: 
Изразът "на три месеца" се заменят с "месечно". 
§ 17. В чл.13 се правят следните изменения:
1. В ал 1, т. 1 се отменя, като останалите точки се преномериран.
2. В ал.1 т.З след израза "членовете си" се поставя точка и текстът до края на изречението се отменя.
3. Ал.2 се отменя.
§ 18. В чл. 17 се правят следните допълнения:
В ал. 3 в т. 1. 2 и 3 преди думата "управителния" се поставя израза "националния и".
§ 19. В чл. 15 се прави следното допълнение:
В ал.2 се създава нова точка 2 със следното съдържание:
"2. При констатирани безспорни и тежки нарушения по т. 1 внася в националния съвет мотивирано предложение за свикване на извънреден събор на БЛС, съответно конгрес на ССБ."
§ 20. Чл. 17 се отменя.
§ 21. В заглавието на раздел II, на глава трета, се правят следните изменения:
1. "Раздел II" става "Раздел III".
2. Заглавието се променя на "Районни органи".
§ 22. В чл 20 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава ново изречение второ със следното съдържание:
"Когато броят на членовете на районната колегия на лекарите е над 1 000, съответно на стоматолозите е над 300. нормата на представителство се променя така, че общият брой на делегатите да е между 100 и 200.".
2. В ал 2 се правят следните допълнения:
В изречение първо след израза "се свиква" се добавя "от управителния съвет", а в края на изречението се добавя "по искане на две трети от членовете на управителния съвет, по мотивирано искане на контролната комисия, на една трета от членовете на районната колегия или на една трета от общинските колегии с решение на общото им събрание."
§ 23. В чл. 22 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 след изразът "при присъствието на две трети" се заменя с "при присъствието на повече от половината", а вторият израз "от избраните делегати" преди запетаята отпада.
2. В ал. 2 след думата "членове" се поставя точка и текстът до края на изречението отпада
§ 24. В чл.23 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 изречение второ се отменя и се създават нови две изречения със следното съдържание:
"Броят на заместник-председателите се определя с решение на общото събрание. Заместник-председателите отговарят за определени дейности, определени с решение на управителния съвет Членове са председателите на общинските колегии.".
2. Създава се нова ал. 2 със следното съдържание:
"(2) правилата за работа и за вземане на решения се определят в уставите и правилниците на районните колегии.".
3. Ал.2 става ал.З като в нея числото "З" се заменя с "2", а в края на изречението се добавя изразът "от председателя или по искане на една трета от членовете на управителния съвет или общинските колегии."
§ 25. В чл.24 се прави следното допълнение:
Създават се нови точки 11, 12 и 13 със следното съдържание:
“т. 11. осъществяват функциите по чл. 5, т. 4, 5, б, 7, 8, 9, 15 и 16 /преномерирани/ на районно ниво или касаещи държавни органи и дават становища и оказват съдействие на общински колегии, дружества и членове на съюза по тяхно искане по проблеми на по-ниско ниво по чл. 5 т. 4, 5, б, 7, 8 и 9.
т. 12. при масови и съществени проблеми по т.7 и II сигнализира и търси съдействието на централните органи на съюза;
т. 13. координира провеждането на информация, решения, становища и жалби от и към общинските колегии и централните органи на съюза."
§ 26. В чл. 25 се правят следните допълнения:
1. В ал.2 словосъчетанието "заместник-председателя" се заменя със "заместник-
председателите".
2. Създава се нова ал.4 със следното съдържание:
(4) членовете представляват общинските колегии и организират координацията с тях
по чл.24, т 13 "
§ 27. В чл 28 се правят следните изменения:
в ал.З, т 4 изразът "издава акт" се заменя със "съставя протокол"
 § 28. Създават се нови раздели IV, V и VI и нови членове 29а, 29б, 29В, 29г. 29д. 29е, 29ж, 29з, 29и, 29к,29л. 29м, 29н и 29о със следното съдържание
“РАЗДЕЛ IV
Общински органи
Чл. 29а. (1) Общинските колегии на БЛС и общинските колегии на ССБ се образуват в състава на районната колегия на територията на една община със седалище общинския център. 
(2) В общини, в които членуват по-малко от 20 лекари или 10 стоматолози не се образуват общински колегии, а дружества, които членуват в друга съседна община в рамките на районната колегия
(3) В градовете с районно деление и в болнични заведения с над 300 члена могат да се образуват колегии със статут на общински.
(4) Структурата на колегиите по ал.2 и ал З се утвърждава от управителния съвет на районната колегия след решение на общото събрание на лекарите от общината или района.
(5) Общинската колегия се състои от вписаните в регистъра на районната колегия лекари с посочена от тях основна месторабота или основна практика на територията на общината
Чл. 296. Органи на общинската колегия на БЛС, съответно на ССБ, са:
1. общото събрание на лекарите, съответно общото събрание на стоматолозите;
2. управителен съвет на общинска колегия на БЛС, съответно управителен съвет на общинска колегия на ССБ;
3. контролна комисия на общинска колегия на БЛС, съответно контролна комисия на общинска колегия на ССБ.
Чл. 29в. (1) Общото събрание на общинска колегия на лекарите, съответно общото събрание на общинска колегия на стоматолозите се състои от всички членове на колегията. Когато броят на членовете на колегията е над 75, то се провежда на делегатски принцип с норма на представителство, избрана така. че общият брой на делегатите да е между 75 и 150;
(2) Общото събрание се свиква от управителния съвет на редовни заседания веднъж годишно и на извънредни заседания по искане на две трети от членовете на управителния съвет, по мотивирано искане на контролната комисия, на една трета от членовете на общинската колегия или на една трета от дружествата колегии с решение на общото им събрание.
(3) Редът за свикване, правилата за работа и за вземане на решения се определят в уставите на районните колегии на БЛС, съответно на районните колегии на ССБ и правилниците за работа на общинските колегии.
Чл. 29г. (I) Общото събрание на общинската колегия на лекарите, съответно общото събрание на общинската колегия на стоматолозите:
1. приема правилници за работа на органите на общинската колегия;
2. приема бюджета на общинската колегия и евентуално възнаграждения за дейността на ангажираните лица;
3. избира и освобождава председателя, секретаря и заместник-председателите, както и членовете на контролната комисия на общинската колегия и определя мандата им, който не може да бъде по-дълъг от три години;
4. избира делегати за общото събрание на районната колегия на БЛС, съответно на ССБ;
5. приема отчетите за дейността на органите по т. З на общинската колегия и взема решения по тях;
6. приема правилата за набиране и разходване на средствата на общинската колегия;
7. взема решения по всички други въпроси, свързани с дейността на общинската колегия съгласно действащите в страната закони и подзаконови разпоредби, уставите на БЛС, съответно на ССБ, и собствения си устав.
(2) Правилникът по ал. I, т. 1 не може да противоречи на устава на БЛС, съответно на остава на ССБ и на съответните районни колегии.
Чл. 29д. (1) Общото събрание на районната колегия се счита за законно проведено при присъствието на повече от половината делегати. Уставът се приема с квалифицирано мнозинство от две трети, а всички останали решения - с обикновено мнозинство от присъстващите.
(2) при липса на кворум заседанието се отлага за един час, след което се провежда с присъстващите членове.
Чл. 29е. (1) Управителният съвет на общинка колегия на БЛС, съответно на ССБ, се състои от председател, заместник-председатели, секретар и членове. Броят на заместник-председателите се определя с решение на общото събрание. Заместник председателите имат функции, определени с решение на управителния съвет. Членове са председателите на дружества.
(2) Правилата за работа и за вземане на решения се определят в правилниците на общинските колегии".
(3) Управителните съвети на общинските колегии на БЛС, съответно на ССБ, се свикват от председателя на редовни заседания най-малко веднъж месечно и на звънредни заседания по искане на една трета от членовете на управителния съвет или на една трета от дружествата
Чл. 29ж. Управителният съвет на общинска колегия на БЛС, съответно на ССБ:
1. ръководи работата на общинската колегия в съответствие с решенията на общото събрание, правилниците и уставите;
2. изготвя проектобюджет и управлява имуществото на колегията;
3. свиква общото събрание на колегията;
4. грижи се за защитата на професионалните права и достойнството на членовете на колегията;
5. осъществява други функции, възложени му от общото събрание;
6.осъществяват функциите по чл. 5, т. 4. 5, 6, 7, 8, 9 15 и 16 /преномерирани/ на общинско ниво или касаещи общински органи и дават становища и оказват съдействие на дружества и членове на съюза по тяхно искане по проблеми на по-ниско ниво по чл.5, т.4. 5, 6, 7, 8 и 9.
7. при масови и съществени проблеми по т.4 и б сигнализира и търси съдействието на районната колегия и централните органи на съюза.
8. координира провеждането на информация, решения, становища и жалби от и към дружествата и районните колегии
Чл. 29з. (I) Председателят на управителния съвет на общинската колегия на БЛС, съответно на ССВ, организира и ръководи работата му и я представлява.
(2) Заместник-председателите подпомагат председателя в дейността му и го замества по време на отсъствие.
(3) Секретарят:
1. ръководи дейността по непосредственото изпълнение на решенията на управителния съвет;
2. организира и осигурява технически и административно цялостната дейност на управителния съвет.
(4) 	Членовете представляват дружествата и организират координацията с тях по чл.29ж, т 8.
Чл. 29и. (1) Контролната комисия на общинска колегия на БЛС, съответно на ССБ. се състои от председател и членове.
(2) Броят на членовете, правилата за работата и организацията на дейността на комисиите се определят с правилниците на общинските колегии.
Чл.29к. (1) Комисиите по чл 29и, ал. 1:
1. контролират законосъобразността и уставосъобразността на взетите от общинските управителни съвети решения и тяхното изпълнение.
2. представят пред общото събрание на районната колегия на БЛС, съответно на ССБ, отчет за своята дейност и предложение за освобождаване или неосвобождаване от отговорност на управителния съвет;
3. при констатирани нарушения на закона, уставите или решенията на общото събрание в двуседмичен срок изготвят доклад, който внасят в управителния съвет на районната колегия или свикват общо събрание на общинската колегия.
(2) Председателят и членовете на комисиите по ал. 1 могат да присъстват на заседанията на управителния съвет на общинската колегия на БЛС, съответно на ССБ.

РАЗДЕЛ V
Дружества
Чл.29л. (1) Дружеството е първична структурна единица на БЛС, съответно на ССБ. 
(2) 	Дружеството, се състои от членуващите в него лекари, съответно стоматолози. 
Чл 29м.(1)). Дружество се учредява от поне 10 лекари, съответно стоматолози.
(2) Дружества могат да се учредяват и на някой от следните принципи:
1. работещи при един работодател.
2. наематели или работещи в една сграда;
З работещи в една обща практика;
4. работещи в една община, населено място или район.
(3) Лекари или стоматолози, които не членуват в дружество се водят в общ регистър на общинската колегия.
(4) По изключение дружество може да се регистрира поне с пет члена, работещи на основен трудов договор в лечебно или здравно заведение, в което не са съдружници.
(5) Дружествата с над 100 члена могат да образуват секции.
Чл.29н. (1) Органи на дружеството са общото събрание и ръководството му.
(2) Общото събрание се състои от всички членове и се свиква от председателя поне веднъж годишно на редовни събрания и на извънредни с решение на ръководството или по искане на една трета от членовете.
(3) Общото събрание се счита за законно проведено при присъствие на повече от половината от членовете.
(4) Общото събрание:
1. приема правилник за дейността на дружеството.
2. приема годишен отчет за събрания членски внос и дейноста на дружеството за предходната година и план за текущата
3.избира председател, секретар и по свое решение заместник-председатели, като определя мандата им, който не може да бъде по-дълъг от три години.
4.вземат решения по чл.5. т.6 и 7 , както и по други проблеми по професионалните права на лекарите.
Чл.29о. (1) Председателят:
1 представлява дружеството.
2.изпълнява функциите по чл.5, т 4 и 5.
3. координира провеждането на информация, решения, жалби и решения от и към членовете и общинската колегия.
4. при нарушаване на професионалните права на лекарите сезира и търси съдействие от управителния съвет на общинската, а при нужда и от районната колегия.
(2) 	Секретарят води отчет за събрания членски внос и води документацията

РАЗДЕЛ VI 
"Отпуски и ограничения"
§ 29. Досегашният текст на чл.З0, ал.1 се заличава и се създава нов със следното съдържание:
Чл. 30. (1) Лицата, работещи по трудов договор, избрани в органите по чл. 7, т.З и по чл.19, т. 4, имат право на платен служебен отпуск по чл 161 от Кодекса на труда в размер до 30 работни дни за календарна година, избраните в органите по чл. 7. т 2, 3 и 4 и по чл. 19,т2 и 3 в размер до 15 работни дни, избраните в органите по чл.296, т.2 до 10 работни дни за председателя и до 5 работни дни за членовете.
(2) Лицата по ал. 1 могат да бъдат уволнявани от работа само след съгласие на управителния съвет на БЛС, съответно на ССБ.
§ 30 В чл.32. ал. 1 след израза "в БЛС И ССБ" се добавя "е доброволно"
§ 31. Чл.ЗЗ, ал. 6 се отменя.
§ 32. В чл.35 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т.1 след думата "министерства " се добавя " народни представители, областни и заместник областни управители, кметове на общини ", а след края на текста се създава изречение трето със следното съдържание: "Изпълнителни директори на лечебни заведения за болнична помощ могат да са членове само на централните органи на съюза."
2. Създава се нова т.З със следното съдържание:
" 3. Да се ползват от защитата и помощта на съюза за обстоятелствата по чл.5, т. 4, 5, 5, 7, 8 и 9.
§ 33. Чл.32, т. 2 се отменя.
§ 34. В чл. 38 се правят следните изменения и допълнения:
1. т. 2 се отменя
2. в т. 3 цифрата "З" се заменя с "6"
§ 35. В чл. 40 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата "акт" се заменя с "протокол".
2. В ал. 2 думата "актове" се заменят с "протоколи".
З. Ал. З н ал. 4 се отменят.
§ 36. Досегашната редакция на чл. 41 се отменя и се създава нова със следното съдържание:
"Чл 41 (1) Съставянето на протоколите и издаването на решенията по чл.37 и чл.38 се извършва от комисиите по професионална етика към районните колегии на БЛС и ССБ.
(2) Обжалването на решенията по ал.1 се извършва пред централните комисии по професионална етика.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 37. § 1, § 2, § 3, § 4,§ 5 и 6 от глава "ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ" на досегашния закон се отменя.
§ З8. § 7 от глава "ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ" на досегашния закон се отменя
§ 39. В тримесечен срок от влизането в сила на този закон сдруженията на специалистите могат да проведат общи събрания, да приведат структурата и устава си в съответствие със закона за юридическите лица с нестопанска цел и с този закон, да проведат изборите за председател, представляваш сдружението в съвета на специалистите и делегатите за общото събрание на специалистите, които да участват в събора на БЛС, съответно конгреса на ССБ.
§ 40. В четиримесечен срок от влизането в сила на този закон, сдруженията по § 34 създават съвет на специалистите, като определят конкретните специалности за квотния избор на ръководството по реда на чл. 6ж, ал 1. Изборът на ръководство на съвета на специалистите става на отделно общо събрание на специалистите на събора на БЛС, съответно конгреса на ССБ.
§ 41. В тримесечен срок от влизането в сила на този закон управителните съвети на БЛС и ССБ и техните районни колегии провеждат избор на председатели, заместник-председатели и секретари на районните колегии и представители за събора, съответно конгреса на ССК, спазвайки квотите, заложени в този закон. В същия срок управителните съвети подготвят промени в уставите на съюзите в съответствие със закона.
§ 42. В четиримесечен срок от влизането в сила на този закон се провеждат отчетно-изборен събор на БЛС н конгрес на ССБ, на които се привеждат уставите на съюзите в съответствие със закона н се конституират съветите на районните колегии.
§ 43. В осеммесечен срок от влизането в сила на този закон БЛС и ССБ привеждат уставите на районните колегии, предвидените в закона правилници, както и общинските колегии и дружествата в съответствие със закона.
§ 44. В Закона за лечебните заведения се правят следните изменения:
1. Чл. 40, ал. 1, т.6 се отменя.
2 . Чл 45, ал. 1, т. 1 се отменя.
3. Чл. 47, т. 11 се отменя.
4 . Чл.98, ал 2 се изменя както следва:
(2) Управителните органи на лечебните заведения и ръководствата на здравните заведения договарят със съсловните организации на лекарите и стоматолозите финансов правилник за разпределение на приходите от дейността.
§ 45. В Кодекса на труда се правят следните допълнения:
1. В чл. ЗЗЗ. ал 3 след израза "синдикален орган" се добавя израза " както и на ръководен орган на съсловна организация на лекари п стоматолози", в края на изречението се поставя запетая и се добавя "съответно Управителния съвет на съсловната организация"
2. В чл. 333, ал. 4 в края на изречението се поставя запетая и се добавя изразът "а когато се касае за лекар и стоматолог - от дружеството на съсловната организация на лекарите и стоматолозите".
§ 46. Този закон влиза в сила три дни след обнародването му в Държавен вестник с изключение на § 3, § 4, § 5, т.4, § 30, §33, § 38 и § 44. т.1, 2,3 , които влизат в сила от 1 януари 2003 година.


МОТИВИ 
КЪМ
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЪСЛОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЛЕКАРИТЕ И СТОМАТОЛОЗИТЕ
Приетият през 1998 г. Закон за съсловните организации на лекарите и стоматолозите бе създаден за ла регламентира основните изисквания, на които трябваше ла отговарят двете традиционни съсловни организации с оглед прехвърлянето върху тях на държавни и държавно-обществени функции - рамково договаряне, водене на регистър, професионална етика, контрол върху добрата медицинска практика. Въпреки, че закона изигра своята положителна роля, в хода на времето се проявиха някои негови непълноти, а също и негативни явления от приложението му Липсва ефективен механизъм на контрол върху избраните органи в срока на мандата им Прекалено много са засилени контролните функции на съюза, след като основна негова цел е защита на професионалните и съсловните права н регулация на отношенията вътре в съсловието. Безусловно необходимата регпс грация за упражняване на професията се обвързва със задължително членство Вменели са тежки наказателни функции на съюза.
Всичко това налага промяна в закона Необходимо е част от неприсъщите функции като регистрация, контрол върху добрата медицинска практика и други да се прехвърлят па друг орган, който да има изградена административна структура и финансиране - новосъздаващата се лекарска камара. В същото време да се засилят защитните права и функции на съсловните организации и в самите тях да се достигне едно по-широко гарантирано представителство на различните групи от съсловието
Основните промени в предложения законопроект са следните:
1 Разширяват се функциите на съюзите по отношение защитата на съсловните и професионалните права на техните членове.
2 Регламентират се п сега съществуващи, но нерегламентирани в закона структури на съюза - дружества, общински колегии, национален съвет. Това е необходимо главно защото поемат специфични права по защитните функции на определено ниво. Националният съвет е орган, който следва да утвърждава проектобюджет, да приема годишен отчет за дейността, както и да изпълнява и други II функции, когато не се снпква събор, съответно конгрес.
3 Създава се второ направление за структуриране на съюза, освен по дружества, районни и общински колегии - по линия на сдруженията на специалисти На тях се възлагат широки пълномощия по подготовката и предлагането   па   пакети,   специализирани   медицински   дейности,   по специализацията, продължаващото обучение и добрата медицинска практика. Същите избират по отделна квота делегати за събора /конгреса/, сформират съвет па специалистите, които са членове на националния съвет. Съветът избира ръководство па квотен принцип така, че да е представително на основните групи медицински специалности, като членовете на това ръководство стават членове на управителния съвет на съюза. Председателят на съвета на специалистите става заместник-председател на съюза. Ръководството на съвета поема основно функциите по рамковото договаряне и отговорността за него, поради което е с къс /годишен/ мандат Всичко това те доведе до едно по-шнроко и справедливо представителство на различните групи от съсловието, по-добър баланс на интересите в съюзите и по-компетентно изпълнение на функциите му. В същото време се сформира и съвет на районните колегии, чийто председател става член на управителния съвет, с оглед по-добрата координация и провеждането на информация вертикално по структурите.
4. При изборите на ръководни органи се прилага принципа на частичен общ и частичен квотен избор. Така например на всички нива се избират председател, заместници и секретар. В управителния съвет членове са ръководството на съвета на специалистите, в районните управителни съвети - председателите на общински колегии, а в общинските - председателите на дружества. Това ще гарантира по-доброто представителство на съсловието и по-добрата координация
5. Регламентират се по-детайлно механизмите за свикване на извънредни заседания на управителните органи, както и квотите за свикване на общи събрания и условия за легитимността им, поради това че досегашните текстове създаваха затруднения при провеждането им, особено в големите организации.
6. Отменят се административните наказания - глоби и контрола върху добрата медицинска практика, които ще се поемат от камарата.
7. Отпада задължителното членство. Членството в съюзите следва да стане привлекателно с идеята за защита на интересите на членовете, на принадлежност към съсловието и на престиж.
8. В преходните и заключителни разпоредби са дадени срокове за привеждане уставите на сдруженията на специалисти и на двата съюза в съответствие със закона. Предстоящите изборни събор и конгрес следва да се проведат съгласно разпоредбите на този законопроект,
9. Поради това, че воденето на регистъра и контрола върху добрата медицинска практика трябва да продължи до поемането му от камарата, а е необходим срок за нейното структуриране, някои от разпоредбите на закона, включително отпадането на задължителното членство, е предвидено да влязат в сила от 1 януари 2003 година.

