РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЧЕТИРИДЕСЕТО НАРОДНО CЪБРАНИЕ
РАЗПОРЕЖДАНЕ
НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
 N 550-О1-78/26.О8.2005 г.

На основание чл. 8, ал. 1 , точка 1 и чл. 64, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РАЗПОРЕЖДАМ :
 Разпределям законопроект за изменение на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина, N 554-01-30, внесен от РАДОСЛАВ НЕНКОВ ГАЙДАРСКИ и група народни представители на 11.8.2005 г., на следните постоянни комисии:
Водеща комисия:
 - КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО.
 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
Георги Пирински
до
Г-Н ГЕОРГИ ПИРИНСКИ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
40-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
На основание чл. 87, ал. 1 от Конституцията  на Република България внасяме Законопроект за изменение на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина с мотиви към него.
 Молим законопроектът да бъде представен за разглеждане и приемане съгласно установения ред.
София, 11.08.2005г.
Народни представители:
Радослав Гайдарски
Атанас Щерев
Борислав Великов
Иван Колчаков
Проект!
Закон
  за изменение на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина
 /Обн., ДВ, бр. 36 от 18.04.1995 г.; Решение № 10 на Конституционния съд на РБ от 4.07.1996 г. - бр. 61 от 19.07.1996 г.; изм., бр. 38 от 3.04.1998 г., изм. и доп., бр. 30 от 2.04.1999 г., в сила от 3.10.1999 г., бр. 10 от 4.02.2000 г.; Решение № 3 на Конституционния съд на РБ от 27.04.2000 г. - бр. 37 от 5.05.2000 г.; изм., бр. 59 от 21.07.2000 г.; Решение № у на Конституционния съд на РБ от 20.09.2000 г. - бр. 78 от 26.09.2000 г.; изм. и доп., бр. 41 от 24.04.2001 г., в сила от 24.04.2001 г., доп., бр. 107 от 15.11.2002 г.изм. и доп., бр. 120 от
	г., в сила от 29.12.2002 г., попр., бр. 2 от 7.01.2003 г. изм. и доп., бр. 56 от

	 г., бр, 71 от 12.08.2003 г., бр. 112 от 23.12.2003 г., в сила от 23.12.2003 гм изм.,
бр. 70 от 10.08.2004 г., в сила от 1.01.2005 г., изм. и доп., бр. 111 от 21.12.2004 '?.. в сила от

г./
§1. В чл. 65, ал. 1, след израза "както и" се добавя израза"добавки към храните,".
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§2. В Допълнителните разпоредби на Закона за храните (Обн., ДВ, бр. 90 от 15.10.1999 г., изм. и доп., бр. 102 от 21.11.2003 г., изм., бр. 70 от 10.08.2004 г., в сила от 1.01.2005 г.), в т. 26 думата "храненето" се заменя с "храните".
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						мотиви
 С последните промени в Закона за храните, ''добавките към храните" попадат в обсега на широкото понятие "храни", които не могат да се продават в аптеки, освен ако това не е разрешено от специален закон. Това променя досегашната практика хранителните добавки, които повлияват благотворно човешкото здраве, да се продават в аптеките. Като хранителни добавки са регистрирани и голяма част от витамините. Съгласно приетите промени в Закона за храните от 1 август 2005 г. аптеките трябваше да преустановят продаването на хранителни добавки, които традиционно до момента се продаваха там и гражданите нормално ги търсеха в аптеките.
 Във връзка с това предложения проект цели в специалния Закон за лекарствата и аптеките в хуманната медицина, който урежда вкл. дейността на аптеките и разрешените за продажба от тях продукти, да се добавят и "добавките към храните", като чрез списък, определен от министъра на здравеопазването ще се определя кои хранителни добавки ще се продават в аптеките, какъвто е и редът за продажба на козметични и санитарно-хигиенни средства към момента.
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