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    РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

                     Министър на здравеопазването 

 

Изх. № …………………… 

ДО 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

 

 

ДОКЛАД 

от Кирил Ананиев - министър на здравеопазването 

 

 

Относно: проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и 

допълнение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на 

цените на лекарствените продукти 

 

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 и допълнение на Наредбата за условията, правилата и 

реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (обн., ДВ, бр. 

40 от 2013 г.). 

С решение на Върховния административен съд № 9346/18.06.2019 г. по 

административно дело 2271/2019, обн., ДВ., бр. 58 от 2019 г. бяха отменени разпоредбите 

на чл. 14, ал. 5, 6 и 7 и чл. 23, ал. 4, 5 и 6 от Наредбата за условията, правилата и реда за 

регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (Наредбата), уреждащи 

реда и документите за провеждане на процедурите за образуване на пределна цена и 
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регистриране на максимална продажна цена на лекарствени продукти, получили 

разрешение за паралелен внос. С отмяната на посочените разпоредби съдът приема че е 

допуснато съществено процесуално нарушение на изискването на чл. 28, ал. 2 от Закона 

за нормативните актове (ред. ДВ, бр. 46 от 2007 г.), а именно в доклада на вносителя на 

проекта липсват мотиви във връзка с приемането на тези разпоредби от наредбата. 

С отмяната на посочените разпоредби се създава празнота в нормативната уредба, 

липсва разпоредба, уреждаща необходимите документи и ред за провеждане на 

процедури за образуване на пределна цена и регистриране на максимална продажна цена 

на лекарствени продукти, получили разрешение за паралелен внос. Отпада и изричното 

изискване пределната/ максималната цена на лекарствения продукт от паралелен внос да 

не бъде по-висока от утвърдената от Съвета пределна цена на еднаквия или подобния 

лекарствен продукт по чл. 214 от ЗЛПХМ.  

Липсата на това ограничение от своя страна може да доведе до 

образуване/регистриране на различни цени на практика за един и същ продукт - на този 

от паралелен внос и на еднаквия или подобния лекарствен продукт по чл. 214 от ЗЛПХМ. 

При образуване на пределните цени и регистриране на максимална продажна цена за тези 

лекарствени продукти ще се прилагат по аналогия съответните разпоредби на наредбата 

и общия ред за ценообразуване. Ще е налице неравнопоставеност – за лекарствени 

продукти от паралелен внос, включвани в Позитивния лекарствен списък е разписан 

облекчен ред при провеждане на процедури за включване и образуване на цена, промяна 

на цена, както и изрично изискване заявената цена на лекарствения продукт да не може 

да бъде по-висока от утвърдената от Съвета цена на еднаквия или подобния лекарствен 

продукт по чл. 214 ЗЛПХМ. Няма да има яснота относно документите, които 

притежателите на разрешението за употреба следва да подават, по процедурите, касаещи 

образуване на пределни цени/регистриране на максимални цени на лекарствени 

продукти от паралелен внос. 

С предложената промяна се цели да бъдат нормативно определени документите и 

реда за провеждане на процедурите, касаещи образуване на пределни цени/регистриране 

на максимални продажни цени на лекарствени продукти от паралелен внос. На следващо 

място ще се въведе отново действащото и до момента изрично правило пределната/ 

максималната цена на лекарствения продукт от паралелен внос да не бъде по-висока от 

утвърдената от Съвета пределна цена на еднаквия или подобния лекарствен продукт по 

чл. 214 от ЗЛПХМ.  
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С оглед последното и на основание чл. 26, ал. 4, изречение второ от Закона за 

нормативните актове срокът за обществено обсъждане на проекта на Постановление на 

Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията, правилата и 

реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти е 14 дни. 

Решението за определяне на по-кратък срок за обществено обсъждане е мотивирано с 

оглед необходимостта да се преодолее съществуващата празнота в нормативната уредба, 

касаеща нужните документи и ред за провеждане на процедури за образуване на 

пределна цена и регистриране на максимална продажна цена на лекарствени продукти, 

получили разрешение за паралелен внос. Наложително е да се преодолее 

съществуващата неравнопоставеност, тъй като към момента за лекарствени продукти от 

паралелен внос, включвани в Позитивния лекарствен списък е разписан облекчен ред 

при провеждане на процедури за включване и образуване на цена, промяна на цена, както 

и изрично изискване заявената цена на лекарствения продукт да не може да бъде по-

висока от утвърдената от Съвета цена на еднаквия или подобния лекарствен продукт по 

чл. 214 ЗЛПХМ. Необходимо е да се предотврати регистрирането на по-висока цена на 

лекарствен продукт, предмет на паралелен внос от регистрираната цена на еднакъв или 

подобен лекарствен продукт по чл. 214 от ЗЛПХМ.  

След извършен анализ за съответствие с правото на Европейския съюз се 

установи, че обществените отношения, предмет на проекта на постановление, не са 

регламентирани в европейското законодателство. Уредбата на обществените отношения, 

предмет на проекта на наредба, е въпрос на национално решение и е от компетентността 

на отделените държави-членки. Това произтича от разпоредбата на чл. 168, пар. 7 от 

Договора за функциониране на Европейския съюз, която предвижда изключителна 

компетентност на държавите-членки по определяне на здравната им политика и 

организирането и предоставянето на здравни услуги и медицински грижи. 

Предложеният проект на акт няма да окаже финансово въздействие върху 

държавния бюджет.  

Проведено е публично обсъждане на проекта на постановление на основание чл. 

26, ал. 4 от Закона за нормативните актове. Проектът е съгласуван и междуведомствено 

в съответствие с чл. 32, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на 

неговата администрация.  
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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 

да разгледа и приеме проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и 

допълнение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране 

на цените на лекарствените продукти. 

 

 

КИРИЛ АНАНИЕВ 

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 
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