ПРОЕКТ!
Закон
за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в
хуманната медицина
(Обн.. ДВ. бр. 31 от 13.04.2007 г., в сила от 13.04.2007 г., изм. бр. 19 от 22.02.2008 г.)

§ 1. В чл. 222 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Право да извършва търговия на дребно с лекарствени продукти има
физическо или юридическо лице, регистрирано по Търговския закон, по
законодателство на държава членка или по законодателството на държава - страна по
Споразумението за Европейско икономическо пространство, което е сключило трудов
договор или договор за управление на аптеката с магистър по фармация, а в
предвидените от закона случаи с помощник—фармацевт”.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Когато лицето по ал. 1 е магистър по фармация и ще бъде ръководител на
аптеката не е необходимо представянето на трудов договор или договор за управление
на аптеката.”
3. Досегашните ал. 2-4 стават съответно 3-5.
4. Алинея 5 се заличава.
§ 2. В чл. 228 се правят следните изменения:
1.
В ал. 1, т. 1 думите „чл. 222, ал. 3" се заменят с „чл. 222, ал. 4”
2.
В ал. 2 думите „чл. 222, ал. 3, 4 и 5" се заменят с „чл. 222, ал. 4 и 5”.
§ 3. В Преходните и заключителни разпоредби § 16 се изменя така:
„§ 16. (1) Заварените към влизането в сила на този закон магистърфармацевти, които са получили разрешение за откриване на аптека като
еднолични търговци, както и лечебните заведения и общините, получили разрешение
за откриване на аптека по реда на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната
медицина осъществяват дейността си въз основа на издадените им разрешения.
(2) Извън случаите по ал. 1, заварените към влизането в сила на този закон
аптеки, привеждат дейността си в съответствие с изискванията му в срок до една
година от влизането в сила на този закон."

мотиви

към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените
продукти в хуманната медицина

Разпоредбата па чл. 222 от Закона за лекарствените продукти в хуманната
медицина кръга от лица, които имат право да бъдат собственици на аптеки до
тези, притежаващи образователно-квалификационната степен „магистър по
фармация”.
Подобно ограничение не е в съответствие с клаузите на Договора за
Европейската общност, доказателство за което е фактът, че по отношение на
подобен текст и практика, Европейската комисия е открила наказателна
процедура по чл. 226 от Договора за Европейската общност срещу Италия,
Испания, Австрия, Португалия н Франция. Във връзка с това, подобна процедура
може да бъде започната всеки момент и спрямо Република България.
В допълнение. Решение № 10 от 10.01.2008 г. на Комисията за защита на
конкуренцията относно съответствие на нормата на чл. 222 и чл. 223 от
ЗЛПХМ с разпоредбите на Закона за защита на конкуренцията съдържа
становище, че определянето на кръга от лицата, които могат да бъдат собственици
на аптеки не е оправдано и обективно необходимо от гледна точка на защита на
общественото здраве. В заключението си, Комисията за защита на
конкуренцията предлага да инициира изменение на чл. 222, като право да получи
разрешение за откриване на аптека да има всяко физическо иди юридическо лице,
регистрирано по Търговския закон, по законодателството на държава-членка или по
законодателството на държава-страна по Споразумението за Европейското
икономическо пространство, което е сключило трудов договор или договор за
управление на аптеката с магистър по фармация.
С оглед гореизложеното, с разпоредбите на този законопроект предлагам
право да получи разрешение за откриване на аптека да има всяко физическо
или юридическо лице. регистрирано по Търговския закон, по законодателството
на държава-членка или по законодателството на държава-страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство, което е сключило трудов договор
или договор за управление на аптеката с магистър по фармация, а в предвидените от
закона случаи с помощник-фармацевт.
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