РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ
ТРИДЕСЕТ  И  ДЕВЕТО  НАРОДНО  СЪБРАНИЕ


Проект!

З А К О Н
за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения

§1 В глава тринадесета “Преобразуване и приватизация на лечебни заведения” се създава нов раздел ІІ с наименование “Приватизация на лечебни заведения с държавно и общинско участие”.

§2  Създава се нов чл. 108 , със следния текст:  
“Чл. 108. (1) В срок до една година собственикът (държавата или общината) взема решение за преструктуриране на лечебните заведения съобразно разработена стратегия за лечебната политика, съобразена със здравната карта по чл.29 и 30 от настоящият закон.
	(2) До 31.12.2004 година собственикът взема решение за/против приватизацията на лечебните заведения.
	(3) В едномесечен срок  от взетото решение овластеният орган е длъжен да влезе в процедура по клаузите на Закона за приватизация и следприватизационен контрол.”

§3  Създава се нов чл.109 , със следния текст:
“Чл. 109. (1) Решения за приватизация се вземат от:
1.	Министерски съвет за лечебни заведения, в които държавата притежава над 50 % от собствеността (акции, дялове и т.н.);
2.	Общинският съвет за лечебните заведения, в които общината притежава над 50 % от собствеността. 
3.	Липсата на изрично решение по т.1 и 2 се счита за мълчалив отказ.
(2) Решенията по ал.1 т.1 и 2 се обнародват в Държавен вестник.
(3) Разпоредителни сделки със собственост подлежаща на приватизация се извършва от изрично упълномощено лице чрез публичен търг.”

§4 Създава се нов чл.110 , със следния текст:
“Чл. 110. Държавните и общински лечебни заведения и/или техни обособени части се изкупуват без търг или конкурс по пазарна цена, но не по-малка от Балансовата стойност на активите от:
(1) Персонал изпълняващ лечебна дейност в лечебното заведение, като:
1. Лица и организации регистрирани по Закона за юридически лица с нестопанска дейност – за обществено полезна дейност и регистрирани по настоящият закон;
2.	Дружество (дружества) , в които собственици притежават над 51 % от  капитала и са лекари (стоматолози) със съответната  квалификация (магистър, бакалавър или специалист, както и персонал с друг вид специалност включен във ведомостите за работна заплата на лечебното заведение през предходните тридесет и шест месеца (36) и са регистрирани по настоящият закон;
3.	Еднолични фирми, на които собственикът притежава медицинско образование със съответната  квалификация (магистър, бакалавър или специалист);
4.	 Физически лица  притежаващи медицинско образование със съответната  квалификация (магистър, бакалавър или специалист);
(2) Организации с  лечебно насочена дейност:
1.	НЗОК;
2.	Дружества за доброволно здравно осигуряване;
1.	Лицата по ал.2 ползват правото на настоящият закон при липса на кандидати по ал.1.
(3) Лицата по ал.1 , които изпълняват своите служебни задължения в лечебното заведение на основата на наемен договор, участват задължително в приватизацията при еднакви цени на равностойна площ.
(4) Закупени лечебни заведения или техни обособени части, по настоящият член, не могат да бъдат отдавани под наем в десет (10) годишен период за дейност различна от досегашния предмет на дейност. В случай на доказано нарушение приватизационният договор се счита за прекратен и невиновната страна не дължи неустойки.

§5 Създава се нов чл.111 , със следния текст:
“Чл. 111. (1) Държавните и общински лечебни заведения и / или техни обособени части, които не фигурират в решението за преструктуриране , като лечебни заведения  се продават чрез търг или чрез конкурс с начална  пазарна цена, но не по-малка от Балансовата стойност на активите;
(2) Дейностите за които ще се използуват продадените обособени части , не могат да противоречат на основното дейност на лечебното заведение.


§6 Създава се нов чл.112 , със следния текст:
“ Чл. 112. (1) В случай, че се налага промяна в предмета на дейност на лечебното заведение по-рано от десет (10) години, разрешение за тази промяна се издава от органа взел решение за приватизацията.
(2) В случай на решение за преобразуване, сливане,вливане, прекратяване и ликвидация на лицата регистрирани по съответният закон в десет (10) годишен  период от акта на приватизация  уведомяват в 14 дневен срок органа взел решение за приватизацията. В едномесечен срок от получаването на уведомлението , органът е длъжен да се произнесе по въпроса. Непроизнасянето е акт за мълчаливо съгласие.
(3) В 10 (десет) годишен период от акта на приватизация, при смърт на физическото лице (купувач) наследниците уведомяват продавача за настъпилото събитие. В едномесечен срок от получаването на уведомлението , органът е длъжен да се произнесе по въпроса. Непроизнасянето е акт за мълчаливо съгласие.

§7 Създава се нов чл. 113 , със следния текст:
“ Чл. 113. (1) Договорената сума , като продажна цена на лечебното заведение, може да бъде разсрочена до  десетгодишен период в случай, че се инвестира в машини, съоръжения, апаратура, санитарен транспорт и подобряване на сградния фонд , инвестирана до три години от акта за приватизация, по план одобрен и контролиран от органа (или негов представител)  взел решение за приватизацията; 
(2) Изплащането на договорената сума, етапите на изплащане, както и функционирането на лечебното заведение  се договаря със собственика.
(3) При наличието на действия и бездействия от страна на купувача по чл. 112 изплатените суми не се възстановяват.
(4) При наличието на неизпълнение на договор по ал.1, закупените машини, съоръжения, апаратура и транспорт стават собственост на органа взел решение за приватизацията. Направените подобрения в сградния фонд остават  за сметка на купувача и не се възстановяват.
(5) При едностранно немотивирано прекратяване на договора от страна на органа взел решение за приватизация, същият възстановява на купувача направените разходи и лихвите и неустойките по кредити за изпълнението на договора.

§8 Създава се нов чл. 114 , със следния текст:
“Чл. 114. Страните могат да поискат изменение, допълнение или прекратяване на отделни клаузи по договора в случай на демографски срив или при други независещи от страните промени.”
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М О Т И В И
За да се реши проблемът със здравеопазването, в частност с приватизацията на лечебните заведения е необходимо да се направи анализ за преструктурирането на лечебните заведения на национално и на регионално ниво. Съгласно чл. 29 и 30 от настоящият Закон различните видове власти трябва да изработят здравна карта за лечебната политика.
 Именно за това в предлаганият от нас нов чл. 108 ал.1 задължава собствениците на лечебните заведения да изработят здравна карта, която ще посочи политиката в лечебната дейност. Тази стратегия ще локализира отделните видове здравни услуги , които ще продължат да действат; ще конкретизира пътищата и подходите за решаване на разработената стратегия; ще конкретизира кои от лечебните заведения ще останат да действат, кои ще се закрият, кои ще се укрупнят и как ще се извърши това. Тази стратегия ще завърши с конкретизиране на лечебните дейности, които купувачите на лечебните заведения  ще бъдат задължени да запазят и за какъв срок. Стратегията ще подскаже кои активи ще бъдат продадени като лечебни заведения и кои като обикновен сграден фонд. В чл.108 и чл.109 е предписана технологията на приватизация по отделни срокове.
В чл. 110 са посочени лицата, които могат да участват преференциално в приватизацията на лечебните заведения, като цяло (от дружества и организации с лечебнонасочена дейност) и Еднолични фирми и физически лица на обособени части. 
В чл. 111 е посочен механизма на приватизация на лечебни заведения и обособени части, които не запазват предмета на дейност в бъдеще време. В него изрично е предписано отсъствие на преференции при закупуването им. В алинея две изрично се забранява осъществяването на дейности в обособени части противоречащи на основната дейност на лечебното заведение.
В чл. 112 се предвижда в десет годишен срок да се иска разрешение за промяна на предмета на дейност на лечебното заведение, както и при преобразуване, сливане, прекратяване и ликвидация. В текста се въвежда уведомителен режим при смърт на физически лица закупили обособена част от лечебно заведение.
В чл. 113 се въвежда нов подход за разсрочено плащане на приватизационната сума . Ако купувачът инвестира в три годишен период на договорената сума във машини, съоръжения, апаратура, транспортни средства договорената сума може да бъде разсрочена за плащане до десет годишен срок. Посочени са санкциониращите механизми при неизпълнението на договорените условия.
В чл. 114 се дава възможност на страните  да променят договорени клаузи от приватизационният договор при демографски срив и други независещи от страните промени.
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