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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

                             Министър на здравеопазването 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

ДДОО  

ММИИННИИССТТЕЕРРССККИИЯЯ  ССЪЪВВЕЕТТ  

ННАА  РРЕЕППУУББЛЛИИККАА  ББЪЪЛЛГГААРРИИЯЯ  

  

  

ДОКЛАД 

 

 

ПРОФ. Д-Р НИКОЛАЙ ПЕТРОВ, Д.М.Н. – МИНИСТЪР НА 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

 

 

ООттнноосснноо:: проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на 

Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната 

медицина 

 

  

УУВВААЖЖААЕЕММИИ  ГГООССППООДДИИНН  ММИИННИИССТТЪЪРР  --  ППРРЕЕДДССЕЕДДААТТЕЕЛЛ, 

УУВВААЖЖААЕЕММИИ  ГГООССППООЖЖИИ  ИИ  ГГООССППООДДАА  ММИИННИИССТТРРИИ,,  

  

На основание чл. 31, ал. 1 и 2 и чл. 8, ал. 4, т. 1 от Устройствения правилник на 

Министерския съвет и на неговата администрация, внасям за разглеждане проект на 

Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и 

допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.  

Със законопроекта се предлагат промени в следните основни насоки: 

- създаване на условия и ред за прилагане на чл. 83 от Регламент (ЕО) № 726/2004 

на Европейския парламент и Съвета относно лечението с лекарствен продукт за 

състрадателна употреба;  

- регламентиране на мерки за наблюдение на лекарствени продукти и за 

ограничаване на износа им при необходимост; 

- оптимизиране на дейността по провеждане на клинични изпитвания и създаване 

на условия за прилагане на Регламент (ЕС) № 536/2014 на Европейския парламент и на 



2 

 

Съвета относно клиничните изпитвания на лекарствени продукти за хуманна употреба, 

и за отмяна на Директива 2001/20/ЕО (ОВ L 158/2014) (Регламент (ЕС) № 536/2014); 

- намаляване на административната тежест при извършване на дарения на 

лекарствени продукти, чрез изпълнение на Мярка № 8 от Втория пакет мерки за 

намаляване на регулаторната тежест, приет с Решение № 635 на Министерския съвет от 

2013 г.; 

- мерки за намаляване на административната тежест за бизнеса. 

 

I. Издаване на наредба, регламентираща условия и ред за лечение с лекарствен 

продукт за състрадателна употреба.  

Съгласно чл. 83 от  Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и 

Съвета за установяване на процедури на Общността за разрешаване и контрол на 

лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба и за създаване на Европейска 

агенция по лекарствата,  лечението на група от пациенти, страдащи от хронично или 

тежко инвалидизиращо заболяване, или заболяване, което може да се счита  за 

животозастрашаващо и които не могат да бъдат лекувани удовлетворително с помощта 

на разрешен лекарствен продукт, може да се извършва с лекарствен продукт, за който е 

подадено заявление за издаване на разрешение за употреба или е в процес на 

провеждане на клинично проучване. 

Настоящият законопроект цели създаване на условия за прилагане чл. 83 от 

регламента. Предвижда се в наредба на министъра на здравеопазването да бъдат 

регламентирани условия и ред, при които да се извършва лечението с лекарствен 

продукт за състрадателна употреба. По този начин ще се даде възможност на 

пациентите, които не са включени в клинично изпитване да получат достъп до лечение, 

когато липсва алтернатива и лекарственият продукт не е разрешен в друга държава. 

Страната ни все още е на първо място по неблагоприятни основни здравно-

демографски показатели от всички държави-членки на Европейския съюз. С 

предложената промяна в ЗЛПХМ, която касае  хронични и тежки инвалидизиращи 

заболявания, както и животозастрашаващи заболявания, които са в челните места за 

смъртност или инвалидизиране, се дава възможност за подобряване на достъпа до 

иновативно лечение на нуждаещите се пациенти.  

Предложението е и в съответствие с националните здравни цели и политиката за 

постигане на по-добро здраве за гражданите чрез ефективно лечение на заболяванията 

и уврежданията и подобряване на качеството и  достъпа до здравеопазването.   

II. Мерки за наблюдение на лекарствени продукти и за ограничаване на износа им. 

Законопроектът регламентира и мерки за наблюдение на лекарствени продукти от 

Позитивния лекарствен списък и за ограничаване на износа им, ако е установена липса 

или недостиг на територията на Република България.    

За целта Експертен съвет към Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) ще 

изготвя списък с лекарствени продукти, за които може да се ограничава износът. Целта 

на това предложение е в изготвянето на списъка да участват представители на различни 

институции, които имат отношение към лекарствената политика и лекарствената 
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регулация. Изпълнителната агенция по лекарствата ще публикува на Интернет 

страницата си списъка и търговците на едро с лекарствени продукти ще са длъжни да 

уведомяват ИАЛ, ако планират да извършат износ на тези лекарствени продукти. Преди 

изготвяне на списъка на лекарствените продукти, за които може да се ограничава 

износът, ИАЛ ще изготвя списък на наблюдавани лекарствени продукти, който ще 

съдържа лекарствените продукти, за които през последните три месеца в ИАЛ са 

постъпили уведомления, че предстои износ. Списъкът на лекарствените продукти, за 

които може да се ограничава износът ще съдържа лекарствените продукти, за които въз 

основа на проверка от ИАЛ и РЗИ се установи, че е налице липса или недостиг. Когато 

се касае за лекарствени продукти, заплащани от Националната здравноосигурителна 

каса (НЗОК), в проверките ще участват и служители от НЗОК. Проверките ще се правят 

в ясно регламентирани случаи, а именно когато е налице забавяне или отказ от страна 

на търговец на едро с лекарствени продукти да изпълни заявки на пет различни аптеки 

в рамките на един месец за доставки на съответните лекарствени продукти. 

Лекарствените продукти, включени в ограничителния списък, ще могат да се 

изнасят, когато в срок от 5 работни дни от постъпване на уведомлението ИАЛ не 

издаде заповед за ограничаване на износа на конкретния лекарствен продукт. 

Изпълнителната агенция по лекарствата ще има право да издаде заповед само в 

случаите, когато на базата на извършен анализ се установи, че съществува липса или 

недостиг от съответния лекарствен продукт на територията на Република България. За 

пълна обективност и прозрачност се регламентира изрично, въз основа на каква 

информация ще се извършва анализът (данни от притежателите на разрешения за 

употреба, търговците на едро, НЗОК, МЗ, БФС и др.). 

С цел засилване на административния контрол се въвеждат и по-строги 

административнонаказателни разпоредби за нарушения на правилата относно 

паралелния износ. Предвиждат се по-високи санкции, както за търговците на едро, така 

и за аптеките, извършващи нерегламентирана търговия с лекарства, включени в 

ограничителния списък. 

С тези мерки ще се ограничат случаите, в които липсват на българския пазар 

лекарствени продукти поради техния износ.  

Предложеният механизъм е съобразен с Решение № 1 от 29.01.2015 г. на 

Конституционния съд по конституционно дело № 5/2014 г. Според това решение 

правото на свободна стопанска инициатива, прогласено в чл. 19, ал. 1 и 2 от 

Конституцията на Република България, е допустимо да бъде пропорционално 

ограничавано, когато това се налага за опазването на други особено важни 

конституционни ценности, каквито са животът и здравето на гражданите. Считаме, че 

именно тази пропорционалност е постигната с предложените текстове, тъй като 

режимът на ограничения ще се прилага единствено за лекарствените продукти, 

включени в списъка, поддържан от ИАЛ. Този списък ще се изготвя по обективни 

критерии и въз основа на ясна и точна информация от конкретно посочени в закона 

източници. Не се допускат никакви отклонения, които биха могли да се възприемат 

като липса на баланс между интересите на пациентите и свободната стопанска 
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инициатива. Създава се прозрачна процедура, ясно и точно определена, само в 

границите на предварително доказания кръг лекарствени продукти, които биха могли 

да застрашат навременното лечение на гражданите. 

Предложението е съобразено и с принципите на общностното право, което 

допуска държавите – членки да уреждат в своите национални законодателства 

обосновани мерки, предназначени да организират здравните си услуги, каквито 

безспорно са фармацевтичните услуги.  

III. Оптимизиране на дейността по провеждане на клинични изпитвания и 

създаване на условия за прилагане на Регламент (ЕС) № 536/2014. 

Предложените промени са в следните основни насоки: 

1. Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 536/2014.  

2. Оптимизиране на националните вътрешноорганизационни административни 

правила по разрешаването и провеждането на клинични изпитвания и намаляване на 

регулаторната тежест за бизнеса. Разрешаването на клиничните изпитвания ще бъде 

организирано в една единствена административна процедура и ще се заплаща една 

такса. Към настоящия момент протичат две самостоятелни процедури (пред Комисията 

по етика за многоцентрови изпитвания (или местните комисии по етика) и пред ИАЛ). 

Намаляването на административната тежест в процеса по разрешаване на клиничните 

изпитвания ще допринесе за насърчаване на провеждането на клинични изпитвания на 

лекарствени продукти. В този контекст, отпада и задължението за лечебните заведения, 

в които се провеждат клинични изпитвания, да създават етични комисии. 

Законопроектът дава възможност за облекчаване на това административно изискване 

като се предвижда да се определя само по едно лице за контакт по етични въпроси, 

свързани с клиничните изпитвания. 

3. Промяна в кръга на лечебните заведения, които могат да провеждат клинични 

изпитвания. Към лечебните заведения, които могат да извършват клинични изпитвания 

се включват диализните центрове и индивидуалните и групови практики за първична и 

специализирана медицинска помощ. За тях в момента е налице немотивирана законова 

празнота, която предлагаме да бъде преодоляна. 

4. Стесняване на кръга на лечебните заведения, които могат да извършват 

клинични изпитвания с лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества. 

Допустимо ще бъде извършването на такива клинични изпитвания само в лечебни 

заведения за болнична помощ, центрове за психично здраве, центрове за кожно – 

венерически заболявания и комплексни онкологични центрове, в структурата на които 

е разкрита аптека, притежаваща лицензия за дейности с наркотични вещества или 

сключили договор с друго лечебно заведение, в структурата на което е разкрита аптека, 

притежаваща лицензия за дейности с наркотични вещества. Целта е да се гарантира 

спазването на условията за организиране и съхранение на  лекарствените продукти, 

съдържащи наркотични вещества в съответствие с изискванията на Закона за контрол 

върху наркотичните вещества и прекурсорите. 

IV. Намаляване на административната тежест при извършване на дарения на 

лекарствени продукти. 
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В изпълнение на Мярка № 8 от Втория пакет мерки за намаляване на 

регулаторната тежест, приет с Решение № 635 на Министерския съвет от 2013 г., се 

намалява административната тежест при извършване на дарения на лекарствени 

продукти чрез замяна на действащия режим от съгласувателен в уведомителен. 

С въвеждане на предложената мярка ще се ускори процеса по извършване на 

дарения на лекарствени продукти. Даренията ще могат да бъдат извършвани без да се 

изчаква сега регламентирания срок от 10 дни за съгласуване от Изпълнителната 

агенция по лекарствата на искането на заявителя. 

V. Мерки за намаляване на административната тежест за бизнеса. 

Намалява се административната тежест за лицата, желаещи да извършват 

производство и търговия на едро с лекарствени продукти. Срокът за издаване на 

разрешения ще бъде 60 дни, вместо 90 дни, както до сега. С намаляването на сроковете 

за извършване на посочените административни услуги се изпълняват мерките от третия 

План за действие за намаляване на административната тежест на бизнеса с 30 на сто от 

избрано законодателство в периода 2015-2017 г.  

Отпада и изискването към заявителите за издаване на  разрешение за търговия на 

дребно с лекарствени продукти в аптека, която се открива в населено място с население 

под 10 000 жители да представят документ, издаден от кмета на съответната община, 

удостоверяващ броя на жителите на съответното населено място. Информацията е 

публична и е достъпна на интернет страницата на Главна дирекция „Гражданска 

регистрация и административно обслужване“. Предложението е в изпълнение на 

Решение по т. 30 от Протокол № 28 от заседанието на Министерския съвет на 28 юни 

2017 г. 

С предложения проект се изпълнява Националната здравна стратегия 2020 по 

отношение на провеждането на лекарствена политика, насочена към осигуряване на 

адекватна наличност и достъпност на основни лекарствени продукти,  осигуряване и 

поддържане на благоприятна среда за развитие на клиничните изпитвания при 

съблюдаване на европейските и световни стандарти за добри практики и постигане на 

по-добро здраве за гражданите чрез подобряване достъпа до здравеопазване. 

Прилагането на закона не е свързано с необходимост от допълнителни финансови 

средства от държавния бюджет. Предвидените в законопроекта процедури, правила и 

контролни механизми ще се извършват в рамките на бюджета на ангажираните 

институции. 

Очакваните резултати от прилагането на новата нормативна уредба са 

ограничаване на случаите, в които липсват на българския пазар лекарствени продукти, 

развитие на клиничните изпитвания, намаляване на административната тежест за 

извършвани от ИАЛ административни услуги. 

Проектът не е свързан с въвеждане на изисквания на директиви на Европейския 

съюз, поради което не се налага изготвяне на справка за съответствие с такива. 

Проектът на решение е обявен за публично обсъждане на Портала за обществени 

консултации и на Интернет страницата на Министерството на здравеопазването. 
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УУВВААЖЖААЕЕММИИ  ГГООССППООДДИИНН  ММИИННИИССТТЪЪРР  --  ППРРЕЕДДССЕЕДДААТТЕЕЛЛ, 

УУВВААЖЖААЕЕММИИ  ГГООССППООЖЖИИ  ИИ  ГГООССППООДДАА  ММИИННИИССТТРРИИ,, 

  

Предвид гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 4, т. 1 от Устройствения 

правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам 

Министерският съвет да приеме проекта на Решение на Министерския съвет за 

одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените 

продукти в хуманната медицина.                                      

  

  

ППРРООФФ..  ДД--РР  ННИИККООЛЛААЙЙ  ППЕЕТТРРООВВ,,  ДД..ММ..НН..  

ММИИННИИССТТЪЪРР  ННАА  ЗЗДДРРААВВЕЕООППААЗЗВВААННЕЕТТОО  
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