ЗАЯВЛЕНИЕ
за образуване на цена на лекарствен продукт, включван в Позитивния лекарствен списък
от ..........................................................................................................................................................
Наименовани
е на
лекарствен
Лекарствена
продукт
форма

Количество Количество в Международно
на активната една
непатентно
съставка
опаковка
наименование

Цена по чл.
258, ал. 1 на
Притежател на лекарствения
разрешението продукт по
Производител/и за употреба
елементи
Приложение(це
на по
елементи)

Дата

(име, подпис, печат)
Приложение
(цена по елементи)

цена на
производител
в съответната
валута

Заявена цена на
Цена на търговец на едро
производител
цена на
ДДС
общо надценка надценка цена
ДДС
произ(в %)
(в лв.)
водител в (в лв.) с ДДС
(в лв.)
левова
равностойност

Цена на търговец на дребно
общо
с ДДС

надценка надценка
(в %)
(в лв.)

цена

ДДС

общо

(в лв.)

с ДДС

(име, подпис, печат)

Образец на декларация-справка по чл. 13, ал. 1, т. 5
ДЕКЛАРАЦИЯ-СПРАВКА
По чл. 13, ал. 1, т. 5 от Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и
регистриране на цените на лекарствените продукти .....
..........................
..................................................................................................................................................
(попълва се от лицата по чл. 12, ал. 1 от Наредбата за условията, правилата и реда за
регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти)
ДЕКЛАРИРАМ, че лекарственият продукт ......
.....................
....................................................................................................................................................
(наименование на лекарствения продукт, международно непатентно наименование;
количество активно вещество за дозова единица/даден обем/дадена маса като %;
лекарствена форма)
е със следната цена на производител:
(рефериране по реда на чл. 7, ал. 3 и 4)
- максимална цена на
производител в съответната
- цена на производител в съответната валута/евро за
валута/евро за същия лекарствен същия лекарствен продукт, заплащани от
продукт, заплащани от
обществените фондове, във:
обществените фондове, във:
...............................
Румъния
Франция

Естония
Гърция
Словакия
Литва
Португалия
Испания
Страни по чл. 7, ал. 4:
Белгия
Чехия
Унгария
Полша
Латвия
е със следната цена на производител:
(рефериране по реда на чл. 7, ал. 5)
на "най-близка" опаковка
......................
(пълно описание на декларираната като "най-близка" опаковка)
ДЕКЛАРИРАМ, че заявената цена на производител на лекарствения продукт
.................................................................................
(наименование на лекарствения продукт, международно непатентно наименование;
количество активно вещество за дозова единица/даден обем/дадена маса като %;
лекарствена форма)
не е по-висока от левовата равностойност на най-ниската цена на производител за
същия лекарствен продукт, заплащана от обществените фондове в изрично изброените
страни.
Дата:

ДЕКЛАРАТОР: ..........................
(име, подпис и печат)

Държава

Обществен
здравноосигурит
елен
фонд/име/web
адрес *

цена на
производител
в съответната
валута

цена на
произво
дител
Евро

Курс/ лева
**

Цена в
лева

Забележка: Изрично срещу всяка държава следва да се отрази цената или липсата на цена на производител. Липсата на цена се
изписва с думи „няма цена” или „няма налична информация”

Образец на Справка към
декларацията по чл. по чл. 13, ал. 1, т. 5

Румъния
Франция
Естония
Гърция
Словакия
Литва
Португалия
Испания
Дата:

ДЕКЛАРАТОР:...............................
(име, подпис и печат)

* по смисъла на §1, т.4 от Допълнителна разпоредба на Наредбата
** на БНБ към датата на изготвяне на декларацията
*** кръстосаните курсове на местна валута към евро се изчисляват по курса на Централната европейска банка към датата на
изготвяне на декларацията

