ПРОЕКТ!

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ
Обн., ДВ, бр. 62, 88, 113 и бр. 114 от 1999 г., бр. 36, 65 и 108 от 2000 г.; Решение № 11 на
Конституционния съд на РБ от 2001 г.- бр. 51 от 2001 г.; бр. 28 и 62 от 2002 г., бр. 83, 102 и 114 от
2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 46, 76, 85, 88 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 59, 80 и 105 от 2006 г., бр. 31,
53 и 59 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 99 и 101 от 2009 г., бр. 38, 59, 98 и 100 от 2010 г.)
§ 1. Член 99а се отменя.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Извършените и незаплатени до влизането в сила на този закон разходи за
съдебномедицински експертизи и свързания с тях медицински транспорт, които се дължат по реда
на отменения чл. 99а, както и разходите за възнагражденията на вещи лица по тези експертизи се
заплащат на лечебните заведения и вещите лица от органа, назначил експертизата.
§ 3. В Закона за съдебната власт (обн., ДВ, бр. 64 от 2007 г., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр.
25, 33, 42, 102 и 103 от 2009 г., бр. 59 от 2010 г., бр. 1, 23 и 32 от 2011 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 403, ал. 1, т. 4 се отменя.
2. В глава двадесет и първа се създава чл. 403а::
„Чл. 403а. Условията и редът за извършването на съдебномедицинските, съдебнопсихиатричните и съдебно-психологичните експертизи, включително и заплащане на разходите на
лечебните заведения се определят в наредба, издадена от министъра на правосъдието и министъра
на здравеопазването.
§ 4. В Закона за здравето (Обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г., изм. и доп., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и
103 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 80, 81, 95 и 102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 53, 59, 82 и 95 от
2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 74, 82, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 41, 42, 50, 59, 62, 98
и 100 от 2010 г., бр. 8 и 9 от 2011 г.), в чл. 160, ал. 1 , след думите „Съдебно-психиатричните
експертизи” се добавя „ по чл. 159, ал.1”.
§ 5. В срок до три месеца от влизането в сила на този закон министърът на правосъдието
и министърът на здравеопазването издават наредбата по 403а от Закона за съдебната власт.”
§ 6. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".
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Със законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения № 00201-5, внесен на 11.01.2010 г. от Министерски съвет е било предложено създаването на чл. 99а, като
се е целяло регламентиране на заплащането на разходите на лечебните заведения за болнична
помощ, извършени във връзка с изготвянето на съдебномедицинските експертизи. Предложеният от
вносителя чл. 99а от Закона за лечебните заведения е приет от Народното събрание и обнародван в
ДВ бр. 59 от 31.07.2010 г. Въпреки дългият период, в който законопроекта за изменение и
допълнение на Закона за лечебните заведения се e обсъждал, възражения по съдържанието на чл.
99а не са постъпвали, но след влизането му в сила от 01.01.2011 г., възникват проблеми по
прилагането му, поради неиздаване на наредба от страна на ВСС.
В тази връзка на 16.05.2011 г. в Народното събрание се проведе работна среща с
представители на заинтересованите институции, на която се обсъди настоящия законопроект.
С предлагания законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните
заведения се цели прецизиране на нормативната база, уреждаща условията и реда за заплащането на
съдебномедицинските,
съдебно-психиатричните
и
съдебно-психологичните
експертизи,
включително и заплащането на разходите на лечебните заведения.
Предлагаме отмяната на чл. 99а от Закона за лечебните заведения, като в преходните и
заключителните разпоредби се урежда заплащането на разходите и възнагражденията през периода
на действие на чл. 99а от Закона за лечебните заведения, с цел предотвратяване на евентуални
спорове и създаване на сигурност при развитието на вече възникналите правоотношения.
С параграф 3 предлагаме в глава двадесет и първа „Вещи лица” на Закона за съдебната
власт да се създаде чл. 403а за оправомощаване на министъра на правосъдието и министъра на
здравеопазването да издадат наредба за условията и реда за извършването на съдебномедицинските,
съдебно-психиатричните и съдебно-психологичните експертизи, включително и заплащането на
разходите на лечебните заведения. В отменените вече Наказателно-процесуален кодекс - 2005 г.,
Граждански процесуален кодекс - 2007 г. и Закон за народното здраве – 2004 г. са съществували
разпоредби делегиращи правомощие на министъра на правосъдието и министъра на
здравеопазването да издадат наредба за условията и реда за извършването на съдебномедицинските,
съдебно-психиатричните и съдебно-психологичните експертизи. Въз основа на тези разпоредби е
била издадена Наредба № 23 от 18.05.1994 г. за съдебномедицинските, съдебнопсихиатричните и
съдебнопсихологичните експертизи. При приемането на новите НПК, ГПК и ЗЗ не са били
включени разпоредби, овластяващи компетентните министри да издадат аналогичен на Наредба №
23 от 18.05.1994 г. подзаконов нормативен акт.
Считаме, че с приемането на §3 от настоящия законопроект ще се запълни тази
законодателна празнина и в краткия тримесечен срок ще се решат немалка част от проблемите не
само на съдебната медицина, а и тези на съдебно-психиатричните и съдебно-психологичните
експертизи.
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