		
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
ПРОЕКТ!


ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ
ЗАВЕДЕНИЯ




§ 1. В глава тринадесета “Преобразуване и приватизация на лечебни заведения” се създава нов раздел II с наименование “Приватизация на лечебни заведения  държавна или общинска собственост”.
§ 2. Създава се нов член 108:
Чл. 108. (1)Приватизация по смисъла на този закон е продажбата на физически лица или юридически лица с под 50% държавно и/или общинско участие на:
1.Акции или дялове на търговски дружества,регистрирани като лечебни заведения по този закон-собственост на държавата или общините.
2.Обособени части на лечебните заведения-собственост на държавата или общините.
(2)Продажбата по ал.1 се извършва по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол,доколкото в този закон не е предвидено друго.
(3) При продажбата на акции по ал.1 не се прилагат методите по чл.32,ал.2, т.4 и 5 от  Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
§ 3. Създава се нов член 109:
Чл. 109.(1)Решенията за приватизация се вземат от:
1.Министърът на здравеопазването за лечебните заведения,в които държавата притежава над  50% от акциите или дяловете.
2.Общинският съвет за лечебните заведения,в които общината притежава над 50% от дяловете. 
(2)Решенията по ал.1 се обнародват в Държавен вестник                                                                                                 
(3)Разпоредителни сделки с недвижими вещи,собственост на лечебни заведения се извършва от изпълнителния директор/управителя на лечебното заведение чрез публичен търг след решение на:
1.Общото събрание на акционерите за лечебните заведения регистрирани като акционерни дружества.
2.Общото събрание на съдружниците за лечебните заведения регистрирани като дружества с ограничена отговорност.
§ 4. Създава се нов чл.110
Чл. 110. (1)Държавните и общински лечебни заведения и техни обособени части могат да се изкупуват без търг или конкурс по пазарна оценка от:
1.Персоналът на приватизиращото се лечебно заведение или на обособена част при условие,че като купувач участват поне 51% от лекарите/стоматолозите,които притежават не по-малко от 50% от капитала на дружеството купувач. За заведения създадени по реда на чл.8,ал.3,т.5 не се изисква ограничителен дял за лекарите/стоматолозите.
2.Наемателите на обособени части,регистрирани като лечебно заведение и осъществяващи първична или специализирана извънболнична помощ.
(2)Оценката на лечебните заведения или на обособена част -предмет на приватизационна сделка се извършва по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол и се обнародва в Държавен вестник от приватизиращия орган.
(3)Кандидатите по ал.1 подават заявления до органа по приватизация в 30 дневен срок след обнародването на оценката. В случай,че в този срок не са постъпили заявления от кандидати по ал.1 приватизацията се извършва по реда на   Закона за приватизация и следприватизационен контрол при условията на чл.108 ал.3 на този закон.
§ 5. Създава се нов член 111.
Чл.111.(1)Купувачът се задължава да запази предметът на дейност на лечебното заведение за срок не по-малък от 5 години от сключването на приватизационния договор.
(2)При неизпълнение на задължението по ал.1 договорът за продажба се разваля и купувачът дължи неустойка в размер на 100% от покупната цена.Неустойката не може да се намалява поради прекомерност.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 6. В  Закона за приватизация и следприватизационен контрол се правят следните изменения и допълнения:
1.Чл.1,ал.4,т.1 се отменя.
2.В приложение 1 към чл.3,ал.1, точка \/II се отменя.

















МОТИВИ



	Предложеният законопроект разрешава приватизацията на всички лечебни заведения. Проектът предвижда преференциално участие в приватизацията за медицинския персонал, който може да закупи лечебното заведение без търг или конкурс по пазарна оценка. Предвиден е 30-дневен срок, след обнародване и приватизационна оценка, в който търговско дружество създадено от работещите лекари и медицински персонал трябва да заявява намерение за приватизация. В противен случай лечебното заведение се приватизира по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол.
	Органи, които разрешават приватизация на лечебни заведения са Министърът на здравеопазването и общинският съвет съответно за държавните и общинските лечебни заведения.
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