ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
НА СТОЛИЧНА ЛЕКАРСКА КОЛЕГИЯ НА БЛС
ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ 2015 – ДЕКЕМВРИ 2017 г.

През отчетния период

е събран членски внос в размер на

2 486 607 лева, от които 334 676 лева за Фонд Лекарска
взаимопомощ, 999 327 лева отчисления за БЛС и 1 152 604 лева за
Столична лекарска колегия на БЛС.
Съобразно Устава на Столична лекарска колегия на БЛС няма
освободени лекари от плащане на членски внос. Изключение се
прави за лекарките в отпуск по майчинство, специализантите без
трудов договор, трайно безработните, пенсионерите, които не
работят и лекарите в продължителна неработоспособност. Всички те
плащат половин такса в размер на четири лева.
Съгласно устава на БЛС превеждаме на Управителния Съвет
членски внос месечно за всеки член на БЛС , което за отчетния
период е 1 006 770 лева.
В началото на 2015 г. във Фонда за лекарска взаимопомощ е
имало 378 914 лева. През отчетния период в този фонд са събрани
334 676 лева, а са раздадени във вид на помощи

225 600 лева, от

които 431 помощи при раждане, 114 при болест, 19 при смърт и 263
060 лева са усвоени за увeличение на сумата за застраховка на
всички лекари. Към края на 2017 г. във фонда има 224 894 лева.
Останалите приходи на Столична колегия на БЛС са както
следва:
14420 лева от издаване на карти, 4010 лева от издадени
удостоверения за работа в друга колегия, 6380

лева от такса

регистрация, 38 640 лева от издадени удостоверения за работа в
чужбина, 10 850 лева от такса първо удостоверение и 26 200 лева от
встъпителни вноски за възстановяване на членство в БЛС.
Разходите за материали за трите години са 37 882 лева. Тези
разходи включват покупка на канцеларски материали за нормалното
функциониране на офиса на колегията, ток , хигиенни материали,
вода и др.
Разходите за външни услуги за отчетния период възлизат на
857 121

лева. Те са направени за безплатна застраховка

Професионален риск и здравна застраховка на всички редовни
членове на БЛС – 673 088 лева, за телефонни и пощенски разходи,
за адвокатски консултации, за правна защита и съдействие,
абонамент , за охранителната система на офиса, за създаване и
поддържане на сайт на СЛК на БЛС, за интернет, за печат на покани
и материали за събрания, за отпечатване на карти.
Разходите за заплати, изплатени суми по граждански договор
и социални осигуровки на персонала на Колегията за трите години
са 685 942 лева .

Спазени са изискванията на Кодекса на труда и

Кодекса за задължително обществено осигуряване.
Разходите за командировки в страната за трите години са 134
348 лева. Направени са при

провеждане на Събор на БЛС, за

провеждане на Председателски събрания и при командироване на
Председателя, Зам. Председателите и Главния секретар на заседания
на Националния съвет на БЛС

. Разходите за командировки в

чужбина са 38 092 лева.
Във връзка с

направените промени на Устава на БЛС, по

силата на които лекар, който шест месеца не е плащал членски внос,
се сваля от регистъра на БЛС и не може да му се издаде
удостоверение за редовно членство. Създали сме организация за

уведомяване на нередовните платци чрез уведомително писмо, което
се изпращано на домашен адрес с куриерска услуга. Освен това
списък с имената на не платилите членски внос се
ежегодно в сайта на Столична колегия на БЛС.
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