
 

СПРАВКА  

 

за отразяване на становищата, получени след обществено обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 2005 за 

реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно 

осигуряване 

 

 

Участник в общественото 

обсъждане 
 

Предложение/Мнение Приема/не 

приема/ 

предложението 
 

Мотиви 

1.“Младежка ЛГБТ Организация 

Действие“ 

А. По отношение на § 4 от Проекта за промяна на Наредба 

№ 34 

Предложен текст: 

§ 4. В чл. 22 се правят следните допълнения: 

1.Създава се ал. 4: 

 „(4) Лекарствените продукти могат да се предписват за 

срок от три месеца на пациенти със стабилно заболяване, 

което не изисква ежемесечен контрол.“ 

Предложение на Младежка ЛГБТ Организация „Действие“ 

съвместно с Фондация „Ресурсен център Билитис“ и 

Фондация „ГЛАС“: 

§ 4. В чл. 22 се правят следните допълнения: 

1.Създава се ал. 4: 

 „(4) Лекарствените продукти могат да се предписват за 

срок от три месеца на пациенти в стабилно състояние, 

което не изисква ежемесечен контрол.“ 

Мотиви: 

Смятаме, че изписването на лекарствени продукти на лица, 

живеещи с ХИВ, за срок от 3 месеца следва да се даде като 

възможност на всички пациенти, които след преценка на 

лекар специалист, се считат за достигнали т.нар. „стабилно 

състояние“.  

В тази връзка, според нас, следва да се използва вместо 

термина „пациенти със стабилно заболяване“ терминът – 

„пациенти в стабилно състояние“, тъй като същият вече е 

определен и част от терминологията, свързана с 

нормативните и общи административни документи, 

касаещи лицата, живеещи с ХИВ, като понятието „пациент 

в стабилно състояние“ е въведено в т. 3.3.2.1 от 

Методическото указание за антиретровирусно лечение и 

мониторинг на възрастни лица с ХИВ-инфекция, прието 

със Заповед № РД-01-193/03.06.2016 г.  

Приема се частично 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекарствените продукти, за които е предвиден 

режим на предписване за срок от 3 месеца се 

отпускат, само когато комисията, след 

проведените изследвания прецени, че конкретен 

пациент е в стабилно състояние, което не изисква 

ежемесечен контрол и по отношение на него е 

възможно лекарствените продукти да се 

предписват за срок от три месеца. Приема се 

направеното предложение за използване на 

термина „пациенти в стабилно състояние“, 

посочен в т. 3.3.2.1 от Методическо указание за 

антиретровирусно лечение и мониторинг на 

възрастни лица с ХИВ-инфекция вместо 

„пациенти със стабилно заболяване“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ето защо смятаме, че съществуващата дефиниция за 

„пациенти в стабилно състояние“ от по-горе цитираното 

Методическо указание следва да включва не само 

пациенти, които имат добро придържане към АРТ, трайно 

нисък ХИВ ВТ < 50 копия/ml и CD4 > 350 клетки/ml. (като 

претретирани пациенти, пациенти на възраст, пациенти с 

други съпътстващи заболявания и други). 

Б. По отношение на § 5 от Проекта за промяна на Наредба 

№ 34  

Предложен текст: 

§ 5.  В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения: 

1.Създава се нова ал. 3: 

„(3) Заявките на лечебните заведения, в които се 

предписват лекарствените продукти по реда на чл. 22, ал. 4 

са за срок три месеца.“. 

Предложение на Младежка ЛБГТ Организация „Действие“ 

съвместно с Фондация „Ресурсен център Билитис“ и 

Фондация „ГЛАС“: 

Предложен текст: 

§ 5. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения: 

1.Създава се нова ал. 3: 

„(3) Заявките на лечебните заведения, в които се 

предписват лекарствените продукти по реда на чл. 22, ал. 4 

са за срок три месеца и се изпращат до Министерство на 

здравеопазването до 5-то число на месеца, предхождащ 

месеца, за който се изготвят“. 

Мотиви: 

В настоящия случай предложението ни касае допълнение 

на разпоредбата, с цел прецизност и яснота относно 

сроковете, в които се изпраща заявката. 

В. Предложение за нов § от Проекта за промяна на Наредба 

№ 34 

Предложение на Младежка ЛБГТ Организация „Действие“ 

съвместно с Фондация „ГЛАС“: 

§… В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения: 

1.Досегашният текст на чл. 12 се обособява в ал. 1. 

2.Създава се нова алинея 2: 

„(2) Министерство на здравеопазването обявява ежегодно 

процедурите по реда на Закона за обществените поръчки за 

лекарствените продукти и медицински изделия, заплащани 

по реда на настоящата наредба, в срок не по-късно от 15 

август.“ 

Мотиви: 

 

 

 

 

 

 

 

Не се приема. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не се приема. 

 

 

 

 

 

 

 

По отношение на лекарствените продукти, които 

ще се предписват за срок от три месеца, ще се 

прилагат общите разпоредби, касаещи заявките, 

които се изготвят за получаване на 

необходимите количества лекарствени 

продукти, съгласно чл. 23, ал. 1 и 2 от Наредбата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съгласно чл. 30, ал. 1 от Наредба № 34 от 2005 г. 
всяко лечебно заведение - краен получател по чл. 

2б, и лечебните заведения по чл. 2а, ал. 1 

ежегодно до 15 юли предоставят информация 

съгласно приложение № 12 в Министерството на 

здравеопазването за броя болни от съответните 

заболявания за предходната календарна година, 

очакван брой болни и необходимите количества 

лекарства за следващата година. Предложения 

срок (не по-късно от 15 август) за обявяване на 

процедурите по реда на ЗОП е нецелесъобразен, 

тъй като съгласно Стандартна оперативна 

процедура за осъществяване дейността по 

изпълнение на сключени договори за доставки на 



 

Имайки предвид досегашните периоди на недостиг и често 

на липси на антиретровирусни медикаменти и китове за 

измерване на ХИВ вирусен товар, за което нашите 

организации редовно получават сигнали и съответно 

алармират, както и заложения в Наредба № 34 срок за 

подаване на годишни заявки от лечебните заведения към 

Министерство на здравеопазването, а също така и 

сроковете за обявяване и провеждане на процедури по 

Закона за обществените поръчки, считаме, че в настоящия 

проект на промяна на Наредба № 34 следва да залегне и 

текст, който да дава обективна възможност на работните и 

експертни екипи в съответните дирекции към 

Министерство на здравеопазването да планират и 

координират съответно работата си с цел адекватно и 

навременно осигуряване на необходимите количества 

животоподдържащи лекарствени продукти и тестовете за 

мониторинг на тяхната ефективност, както и недопускане 

на последващи случаи на липса/недостиг на 

медикаменти/диагностикуми поради трудности в 

планирането и координацията на звената на Министерство 

на здравеопазването. 

 

 

лекарствени продукти по реда на наредба № 34 

от 2005 г. за реда за заплащане от 

републиканския бюджет на лечението на 

български граждани за заболявания, извън 

обхвата на задължителното здравно осигуряване, 

след получаване на годишните заявки, експерти 

от Министерството на здравеопазването 

извършват събиране и обобщаване на получената 

от лечебните заведения – крайни получатели 

информация за всеки отделен лекарствен 

продукт, като  обобщената информация до края 

на месец август се предоставя на  Експертния 

съвет по ХИВ/СПИН и сексуално предавани 

инфекции и на Експертния съвет по белодробни 

болести и туберкулоза. В съответствие с 

постъпилите становища от Експертните съвети 

се изготвя иницииращ доклад (който се изготвя в 

срок не по-късно от 90 календарни дни преди 

началото на откриване на процедурата) за 

стартиране на процедура по възлагането на 

обществената поръчка, след което се създава 

работна група със заповед на министъра на 

здравеопазването за изготвяне на спецификация 

за закупуването на лекарствени продукти и 

медицински изделия. 

 

 

                                                                                                                                                                                  Д-Р БОЙКО ПЕНКОВ 

Заместник-министър на здравеопазването 

 

 

 


