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С П Р А В К А 

за отразяване на становищата, получени след съгласуване на  

проекта на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за критериите и реда за избор на лечебни заведения за болнична 

помощ, с които Националната здравноосигурителна каса сключва договори по чл. 32 от УПМСНА 

 

 

№ Административна 

структура/ 

административно 

звено 

Бележки и предложения Приема/не 

приема/ 

предложението 

Мотиви 

 

1. 1 Министерски съвет 

Дирекция „Правна“ 

– вх. № 04-00-14 от 

16.03.2018 г. 

1. С Решение № 2730 от 6.03.2017 г. на Върховния 

административен съд, осмо отделение, потвърдено с 

Решение № 9426 от 17.07.2017 г. на ВАС, Петчленен 

състав, е отменена Наредбата за критериите и реда за 

избор на лечебни заведения за болнична помощ, с 

които Националната здравноосигурителна каса 

сключва договори, приета с Постановление № 45 на 

Министерския съвет от 2016 г. Мотивите на съда са 

съществено нарушение на 

административнопроизводствените правила при 

приемане на нормативния акт, в частност нарушение 

на императивните изисквания на чл. 26, ал. 1 и чл. 28 

от Закона за нормативните актове (ЗНА).  

Изложените мотиви в доклада на министъра на 

здравеопазването във връзка с приемането на 

нормативния акт по съществото си, са идентични с 

тези от доклада на вносителя при приемане на 

Наредбата през 2016 г. Предвид обстоятелството, че 

един от основните аргументи на ВАС за отмяната на 

Наредбата, е липсата на мотиви и в този смисъл е 

налице нарушение на чл. 28 от ЗНА, следва да 

преработите и допълните мотивите в представения ни 

за предварително съгласуване проект на доклад, 

както и да съобразите подготвянето на всички 

необходими документи по приемането на акта с 

мотивите в горепосочените съдебни решения. 

1. Приема се по 

принцип. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Считаме, че мотивите, изложени в доклада на 

министъра на здравеопазването съдържат 

необходимите реквизити съгласно чл. 28 от 

Закона за нормативните актове и същият не е 

идентичен с доклада по отменената от съда 

наредба. Независимо от това, в доклада са 

направени допълнения, които разширяват 

изложените мотиви. 
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2. Посочения 14-дневен срок за обществени 

консултации по проекта на акт е необоснован, 

предвид обстоятелството, че Наредбата е отменена с 

Решение на ВАС от 17.07.2017 г. С оглед на това, 

считаме че процедурата по приемане на нормативния 

акт, следва да се приложи 30-дневния срок, 

регламентиран в чл. 26, ал. 4, изр. 1 от  ЗНА. 

2. Приема се по 

принцип. 

2. Определянето на по-кратък срок за обществено 

обсъждане на проекта на наредбата е обосновано 

в изготвената частична предварителна оценка на 

въздействието. Посочено е, че това се налага, 

поради необходимостта да се синхронизира 

времево обнародването на няколко 

взаимосвързани нормативни актове, касаещи 

договарянето през 2018 г. между лечебните 

заведения и НЗОК, а именно - наредбата по чл. 

45, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване, 

наредбата по чл. 19, ал. 7, т. 15 от Закона за 

здравното осигуряване и проекта на Наредба за 

изменение и допълнение на  Наредба № 8 от 2016 

г. за профилактичните прегледи и 

диспансеризацията. 

Частичната предварителна оценка на 

въздействието на проекта (заедно с обоснования 

по-кратък срок за обществено обсъждане) е 

съгласувана от Дирекция „Модернизация на 

администрацията“ в Министерския съвет, преди 

проекта да бъде публикуван за обществено 

обсъждане.  

Независимо от изложеното по-горе на 

заинтересованите лица е предоставен 30-дневен 

срок за предоставяне на бележки и предложения 

по проекта. 

 

2.  Томислав Дончев – 

заместник-министър 

председател 

Съгласува без бележки на основание чл. 34, ал. 1 от 

УПМСНА 

  

3.  Заместник министър 

- председател по 

икономическата и 

демографската 

политика  

Съгласува без бележки на основание чл. 34, ал. 1 от 

УПМСНА 

  

4.  Заместник 

министър-

Съгласува без бележки.   
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председател по 

обществения ред и 

сигурността и 

министър на 

отбраната -вх. № 04-

00-14 от 23.03.2018 

г. 

5.  Заместник министър 

– председател по 

правосъдната 

реформа и министър 

на външните работи 

Съгласува без бележки на основание чл. 34, ал. 1 от 

УПМСНА 

  

6.  Министър на 

Българското 

председателство на 

Съвета на ЕС 2018 – 

вх. № 04-00-14 от 

20.03.2018 г. 

Съгласува без бележки.   

7.  Министерство на 

финансите – вх. № 

04-00-14 от 

26.03.2018 г. 

Съгласува без бележки.   

8. 7 Министерство на 

културата – вх. № 

04-00-14 от 

16.03.2018 г. 

Съгласува без бележки. 

  

9. 8 Министерство на 

труда и социалната 

политика  

Съгласува без бележки на основание чл. 34, ал. 1 от 

УПМСНА. 

  

10. 9 Министерство на 

регионалното 

развитие и 

благоустройството – 

вх. № 04-00-14 от 

19.03.2018 г. 

Съгласува без бележки. 

  

11. 1 Министерство на 

правосъдието – вх. 
Съгласува без бележки. 
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№ 04-00-14 от 

15.03.2018 г. 

12. 1 Министерство на 

околната среда и 

водите – вх. № 04-

00-14 от 15.03.2018 

г. 

Съгласува без бележки. 

  

13. 1 Министерство на 

земеделието, 

храните и горите – 

вх. № 04-00-14 от 

21.03.2018 г. 

Съгласува без бележки. 

  

14. 1 Министерство на 

транспорта, 

информационните 

технологии и 

съобщенията – вх. 

№ 04-00-14 от 

20.03.2018 г. 

Съгласува без бележки. 

  

15. 1 Министерство на 

икономиката – вх. 

№ 04-00-14 от 

20.03.2018 г. 

Съгласува без бележки.   

16. 1 Министерство на 

енергетиката – вх. 

№ 04-00-14 от 

16.03.2018 г. 

Съгласува без бележки.   

17. 1 Министерство на 

туризма – вх. № 04-

00-14 от 16.03.2018 

г. 

Съгласува без бележки.   

18. 1 Министерство на 

младежта и спорта – 

вх. № 04-00-14 от 

21.03.2018 г. 

Съгласува без бележки.   

 

19.  Министерство на 

вътрешните работи 

Съгласува без бележки.   
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– вх. № 04-00-14 от 

23.03.2018 г. 

20.  Министерство на 

образованието и 

науката 

Съгласува без бележки на основание чл. 34, ал. 1 от 

УПМСНА. 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


