РАБОТЕН МАТЕРИАЛ
ЗА ВТОРО ГЛАСУВАНЕ 


Текст на вносител 
    Закон 
 	за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване

 (Обн., ДВ, бр. 70 от 19.06.1998 г., изм., бр. 93 от 11.08.1998 г., бр. 153 от 23.12.1998 г., в сила от 1.01.1999 г., бр. 62 от 9.07.1999 г., бр. 65 от 20.07.1999 г., изм. и доп., бр. 67 от 27.07.1999 г., в сила от 28.08.1999 г., изм., бр. 69 от 3.08.1999 г., в сила от 3.08.1999 г., изм. и доп., бр. 110 от 17.12.1999 г., в сила от 1.01.2000 г., бр. 113 от 28.12.1999 г., бр. 64 от 4.08.2000 г., в сила от 1.01.2001 г., доп., бр. 41 от 24.04.2001 г., в сила от 24.04.2001г., изм. и доп., бр. 1 от 4.01.2002 г., в сила от 1.01.2002 г., бр. 54 от 31.05.2001г., в сила от 1.12.2002 г., доп., бр.74.от 30.07.2002 г., в сила от 1.01.2003 г.,
изм. и доп., бр. 107 от 15.11.2002 г., доп., бр. 112 от 29.11.2002 г., изм. и доп., бр. 119 от
27.12.2002 г., в сила от 1.01.2003 г., изм., бр. 120 от 29.12.2002 г., в сила от 1.01.2003 г.,
изм. и доп., бр. 8 от 28.01.2003 г., в сила от 1.03.2003 г., доп., бр. 50 от 30.05.2003 г.,
изм., бр. 107 от 9.12.2003 г., в сила от 9.12.2003 г., доп., бр. 114 от 30.12.2003 г., в сила
от 1.01.2004 г., изм. и доп., бр. 28 от 6.04.2004 г., в сила от 6.04.2004 г., доп., бр. 38 от
 11.05.2004 г., изм. и доп., бр. 49 от 8.06.2004 г., изм., бр. 70 от 10.08.2004 г., в сила от 1.01.2005 г., изм. и доп., бр. 85 от 28.09.2004 г., бр. 111 от 21.12.2004 г., в сила от 21.12.2004г. , изм., бр. 39 от 10.05.2005 г., в сила от 11.02.2006 г., изм. и доп., бр. 45 от 31.05.2004г., в сила от 1.06.2005 г., изм., бр. 76 от 20.09.2005 г., в сила от 1.01.2007 г.)
Комисията подкрепя/не подкрепя/подкрепя  по принцип предложението на вносителя за заглавие на Закона

Текст на вносител 

§ 1. В § 19 от Преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1.В ал. З думите "до 31 октомври 2005г." се заменят с "до 31 декември 2005г."
2. Създават се новите ал. 9 и 10:
"(9) В срок до един месец от влизане на закона в сила териториалните поделения на
Националния осигурителен институт    изпращат задължителни предписания до
лицата, които не са упражнили правото си по ал.  1 и не са с възстановени
здравноосигурителни права към 31.10.2005г. В предписанията се посочват размера
на задълженията и периода, за който те се отнасят.
(10) С изпращането на задължителните предписания се прекъсва погасителната
давност."
Комисията подкрепя/не подкрепя/подкрепя  по принцип предложението на вносителя

 Предложене на  н.п.  Янаки Стоилов  и н.п Руденко Йорданов
 В § 1 от законопроекта , с който се правят промени в § 19 от  "Преходните и заключителни разпоредби", в ал.З думите "до 31 октомври" се заменят с "до 31 март 2006 г.  

Комисията подкрепя / не подкрепя/ подкрепя  по принципа предложението 

Текст на вносител 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Комисията подкрепя/не подкрепя/подкрепя  по принцип предложението на вносителя за заглавие Заключителна разпоредба

Текст на вносител 

§ 2. Законът влиза в сила от 1 ноември 2005г.

Комисията подкрепя/не подкрепя/подкрепя  по принцип   предложението на вносителя


  ЧЕТИРИДЕСЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
ПРОЕКТ!
					      ДОКЛАД
`				   ЗА ВТОРО ГЛАСУВАНЕ 
					      

                                                                                 НА

         ЗАКОН

 За изменение и допълнение на  Закона за здравното  осигуряване


§ 1. В § 19г, ал. З   от преходните и заключителните разпоредби думите "31 октомври 2005 г." се заменят с "31 декември 2005 г."


       ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. (1) В срок до един месец от влизането на този закон в сила териториалните  поделения на НОИ изпращат задължителни предписания до лицата, които не са упражнили правото си по § 19, ал. 1 и не са с възстановени здравноосигурителни права към 31 октомври 2005 г. В предписанията се посочват размера на задълженията и периода, за който се отнасят.


Вариант 1
 § 2. (1) В срок до два месеца от влизането на този закон в сила териториалните  поделения на НОИ изпращат задължителни предписания до лицата, които не са упражнили правото си по § 19, ал. 1 и не са с възстановени здравноосигурителни права към 31 октомври 2005 г. В предписанията се посочват размера на задълженията и периода, за който се отнасят.
! Вариант 2
§ 2. (1) В срок до 14 дни от обнародването на този закон в Държавен вестник  териториалните  поделения на НОИ изпращат задължителни предписания до лицата, които не са упражнили правото си по § 19, ал. 1 и не са с възстановени здравноосигурителни права към 31 октомври 2005 г. В предписанията се посочват размера на задълженията и периода, за който се отнасят.

(2) С изпращането на задължителните предписания се прекъсва погасителната давност за разсроченото задължения.
§ 3. Законът влиза в сила от 1 ноември 2005 г.

