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мб-ЦД		602-01-81
Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект


З А К О Н

за изменение и допълнение на Закона за съсловните организации на лекарите и стоматолозите

(Обн., ДВ, бр. 83 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 70 от 2004 г., бр. 76 и 85 от 2005 г. 
и бр. 30 и 59 от 2006 г.)

§ 1. В чл. 38 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 накрая се добавя “за нарушения по чл. 37, т. 1”.
2. Създава се нова т. 3:
“3. глоба в размер от пет до десет минимални работни заплати за нарушения по чл. 37, т. 2;”.
3. Досегашната т. 3 става т. 4 и в нея накрая се добавя “за нарушения по чл. 37, т. 1”.
4. Създава се т. 5:
“5. заличаване от регистъра на колегията за срок от 6 месеца до 
2 години за нарушения по чл. 37, т. 2.”

Заключителна разпоредба

§ 2. Законът влиза в сила от 1 януари 2007 г.

Законът е приет от XL Народно събрание на …………………… 2006 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

(Георги Пирински)
2



мб-ЦД		“602-01-81-


М  О  Т  И  В  И

към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за съсловните организации на лекарите и стоматолозите


Със законопроекта се предлага изменение на чл. 38 от Закона за съсловните организации на лекарите и стоматолозите, в който са определени видовете наказания, които могат да бъдат налагани на лекарите и на стоматолозите за нарушенията по чл. 37 от закона.
Към настоящия момент разпоредбата на чл. 38 от закона предвижда три вида наказания, които могат да бъдат налагани на лекарите и на стоматолозите: 1. порицание; 2. глоба в размер от една до пет минимални работни заплати; 3. заличаване от регистъра на колегията за срок от 3 месеца до 2 години. Последното наказание (заличаване от регистъра на колегията) има за последица лишаване от правото да се упражнява определена професия или дейност поради задължителното членство в съсловната организация за упражняване на професията “лекар” или “стоматолог”. Видовете наказания са определени в съответствие с предвидените административни наказания в Закона за административните нарушения и наказания и целта на налагането им е превантивна и превъзпитателна с оглед осигуряване спазването на установените правила за упражняване на професията.
Със законопроекта се изменя размерът на налаганата глоба - от пет до десет минимални работни заплати, и се увеличава минималният срок на заличаване от регистъра на колегията на 6 месеца за неспазване на правилата за добра медицинска практика. Максималният срок на заличаване от регистъра на колегията - две години, остава непроменен за това нарушение в съответствие с фиксираната продължителност на наказанието лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност в Закона за административните нарушения и наказания – не повече от две години.
Промяната се налага във връзка с осигуряване изпълнението на мярката по т. 4.6 от част І “Мерки в публичната сфера”, раздел “Прозрачно и ефективно управление в системата на здравеопазването” на Програмата за изпълнение на Стратегията за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията за 2006 г., а именно: “Въвеждане на по-тежки санкции за нарушения на професионалната етика в Закона за съсловните организации на лекарите и стоматолозите”.


МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

							(Сергей Станишев)
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