
 

 

 
 

 

 

 

    РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

                     Министър на здравеопазването 

   

МОТИВИ 

към проекта на Наредба за реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти на 

военноинвалидите и  военнопострадалите 

  

 

Необходимостта от изменение на наредбата произтича от изменението и 

допълнението на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите (ЗВВП), 

обнародвано в ДВ бр. 54 от 1.07.2014 г., в сила от 1.07.2014 г. Основната промяна е 

свързана с процента на заплащане от военноинвалидите и военнопострадалите на 

лекарствените продукти, посочени в утвърден от министъра на здравеопазването списък. 

Съгласно чл. 15, ал. 1 от ЗВВП, военноинвалидите с 50 и над 50 на сто намалена 

работоспособност имат право на лекарствени продукти по лекарско предписание по 

списък, утвърден от министъра на здравеопазването, като средствата са изцяло за 

сметка на държавния бюджет. До приемане на изменението, военноинвалидите с 50 и 

над 50 на сто намалена работоспособност е следвало да заплащат за тези лекарства 25 на 

сто от цената им. 

Предлага се издаването на нова наредба, тъй като с изменението на л. 15, ал. 5 от 

Закона за военноинвалидите и военнопострадалите е извършена промяна на 

компетентния да издаде наредбата орган. Съгласно посочената разпоредба, реда за 

получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и  

военнопострадалите се определя с наредба на министъра на здравеопазването, 

съгласувано с министъра на отбраната, министъра на финансите и министъра на труда и 

социалната политика. Действащата Наредба № 4 от 2012 г. за реда за получаване и 

заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите е 

издадена от министъра на здравеопазването, съгласувано с министъра на отбраната в 

съответствие с актуалното към момента на издаването й законодателство. 

Прилагането на Наредбата не е свързано с необходимост от допълнителни 

финансови средства от държавния бюджет. 

Очакваните резултати от прилагането на новата нормативна уредба са повишаване 

качеството на лечението на военноинвалидите и военнопострадалите чрез осигуряване 

на безплатни лекарствени продукти по списък, утвърден от министъра на 

здравеопазването. 

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

което не е необходимо изготвяне на справка за съответствие с него. 

 

 


