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    РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

                     Министър на здравеопазването 

 

 

ДО 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ  

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

 ДОКЛАД 

 

от д-р Петър Москов - министър на здравеопазването 

 

Относно: проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Правилника 

за условията и реда за работа на Комисията по прозрачност по Закона за лекарствените 

продукти в хуманната медицина, приет с Постановление № 300 на Министерския съвет 

от 2007 г. (обн. ДВ., бр. 108 от 2007 г., изм и доп. ДВ., бр. 47 и 67 от 2012 г. и бр. 84 от 

2014 г.)     

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

На основание чл. 31, ал. 1 и 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет 

и на неговата администрация внасям за разглеждане проект на Постановление на 

Министерския съвет за изменение на Правилника за условията и реда за работа на 

Комисията по прозрачност по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. 

Комисията по прозрачност е органът, пред който се обжалват решенията на 

Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, създаващи 



 

2 
 

регулация по отношение на ценообразуването на лекарствените продукти и преценката 

относно съответствието им с критериите за включване и изключване от Позитивния 

лекарствен списък.  

Към настоящия момент съставът на комисията се изменя твърде често, което 

създава затруднения в нейната работа. От създаването на комисията през 2008 г. до сега 

са приети 13 решения на Министерския съвет за поименни промени. Това се налага и 

поради изискванията на сега действащия правилник, който регламентира множество 

случаи на задължителни промени в състава на комисията (мандатност, ограничения в 

броя на мандатите, обновяване чрез жребий). Кумулативното прилагане на всички 

изисквания за промени в състава на комисията води до голяма динамика на поименния й 

състав. Следва да се отчита, че дейността на комисията изисква тясно специализирани 

знания и специфичен опит по отношение на ценообразуването и реимбурсирането на 

лекарствените продукти. От съществено значение за ефективността на работа на 

комисията е доброто познаване на нейната практика. Това е много трудно постижимо 

при толкова чести персонални промени на нейния състав.  

  С цел оптимизиране на работата на комисията и създаване на условия за изграждане 

на по – постоянен екип от професионалисти, предлагам да се променят изискванията за 

смяна на състава на комисията. Считам за целесъобразно член на комисията да се 

освобождава с решение на Министерския съвет по своя молба, по искане на предложилия 

го или по предложение на министъра на здравеопазването, а при освобождаване на член 

на комисията Министерският съвет да определя друг член по предложение на министъра 

на здравеопазването. В резултат от  отпадането на досегашните изисквания за промени в 

състава на комисията и въвеждането на новите горепосочени възможности ще се 

оптимизира дейността на комисията и ще се създадат предпоставки за утвърждаване на 

професионалната компетентност на нейните членове. 

Проектът не е свързан с въвеждане на изисквания на европейското право, поради 

което не е необходимо справка за съответствие с него. 

Предложеният проект няма да окаже пряко и/или косвено въздействие върху 

държавния бюджет.  

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

     С оглед гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник 

на Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам Министерският съвет 
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да разгледа и приеме проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение на 

Правилника за условията и реда за работа на Комисията по прозрачност по Закона за 

лекарствените продукти в хуманната медицина. 

 

С уважение, 

 

Д-Р ПЕТЪР МОСКОВ 

Министър на здравеопазването 

 


