
								ПРОЕКТ!



Закон за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения


(Обн., ДВ, бр. 62 от 9.07.1999 г., доп., бр. 88 от 8.10.1999 г., изм., бр. 113 от 28.12.1999 г., попр., бр. 114 от 30.12.1999 г., изм. и доп., бр. 36 от 2.05.2000 г., бр. 65 от 8.08.2000 г., в сила от 8.08.2000 г., бр. 108 от 29.12.2000 г., в сила от 1.01.2001 г.; Решение № 11 на Конституционния съд на РБ от 21.05.2001 г. - бр. 51 от 5.06.2001 г.; изм., бр. 28 от 19.03.2002 г., изм. и доп., бр. 62 от 25.06.2002 г., бр. 83 от 19.09.2003 г., в сила от 1.01.2004 г., бр. 102 от 21.11.2003 г., изм., бр. 114 от 30.12.2003 г., изм. и доп., бр. 70 от 10.08.2004 г., в сила от 1.01.2005 г., доп., бр. 46 от 3.06.2005 г., изм., бр. 76 от 20.09.2005 г., в сила от 1.01.2007 г., бр. 85 от 25.10.2005 г., в сила от 25.10.2005 г., бр. 88 от 4.11.2005 г.)


§ 1.  В чл. 8:
1. В ал.1 се създава нова точка 4 със следното съдържание:
“4. Стоматологичните факултети към висшите медицински училища при практическо обучение на студенти, стажанти, докторанти, специализанти и извършване на научна дейност”.
2. Създава се нова ал. 3 със следното съдържание:
 “Към лечебните заведения  по ал. 1 т. 4 могат да се откриват до 10 легла за наблюдение и лечение до 48 часа, свързано с учебната или научно-изследователска дейност” .
3. Съществуваща ал. 3 става ал. 4.


ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА


§ 2. В Закона за висшето образование (Обн., ДВ, бр. 112 от 27.12.1995 г., изм., бр. 28 от 2.04.1996 г., бр. 56 от 15.07.1997 г., попр., бр. 57 от 18.07.1997 г., изм., бр. 58 от 22.07.1997 г., изм. и доп., бр. 60 от 2.07.1999 г., в сила от 2.07.1999 г., попр., бр. 66 от 23.07.1999 г., изм., бр. 111 от 21.12.1999 г., в сила от 1.01.2000 г., изм. и доп., бр. 113 от 28.12.1999 г., бр. 54 от 4.07.2000 г., в сила от 4.07.2000 г., изм., бр. 22 от 9.03.2001 г., бр. 40 от 19.04.2002 г., в сила от 19.04.2002 г., изм. и доп., бр. 53 от 28.05.2002 г., в сила от 28.05.2002 г., бр. 48 от 4.06.2004 г., в сила от 4.06.2004 г., доп., бр. 70 от 10.08.2004 г., в сила от 1.01.2005 г., изм. и доп., бр. 77 от 27.09.2005 г., в сила от 27.09.2005 г., бр. 83 от 18.10.2005 г., в сила от 18.10.2005 г.) в чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3 със следното съдържание:
“(3) Стоматологичните факултети към висшите медицински училища могат да развиват лечебна дейност в процеса на учебната и научно-изследователска дейност”.
2. Съществуващите ал. 3, 4 и 5 се преномерират.









М  О  Т  И  В  И

към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения

	
	С предлагания законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения на Стоматологичните факултети към висшите медицински училища се дава статут на лечебните заведения за извънболнична помощ при практическо обучение на студенти, стажанти, докторанти, специализанти и извършване на научна дейност и възможност да разкриват до 10 легла за наблюдение и лечение до 48 часа. Това ще даде възможност на Стоматологичните факултети да развиват лечебна дейност в процеса на учебната и научно-изследователска дейност.
	Съгласно действащото законодателство стоматологичните факултети не са лечебни заведения, и, съответно, нямат право да извършват лечебна дейност. Това на практика означава, че липсва законова предпоставка за осъществяването на практическо обучение по клинични стоматологични дисциплини, които са включени в учебната програма и държавните изисквания за стоматологично обучение, както и  за практическа подготовка на специализанти и провеждането на научни изследвания с клинична насоченост.
	Предлаганите промени целят да уредят нормативно провеждането на практическо обучение на студенти, стажанти, докторанти и специализанти, както и извършване на научно-изследователска дейност в стоматологичните факултети.
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