
Приложение № 1 

към чл. 16 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на 

въздействието 

 

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* 

(Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) 

Институция: Министерство на 

здравеопазването 

Нормативен акт: 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 

 

За включване в законодателната/ 

оперативната програма на 

Министерския съвет за периода:  

Проектът не е включен в оперативната 

програма на Министерския съвет. Дата: 16.10.2019 г. 

Контакт за въпроси: Веселина 

Васиянова 

Телефон: 02 93 01 116 

Дефиниране на проблема:  

1.1.Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете 

аргументите, които обосновават нормативната промяна. 

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

административно дело 2271/2019, обн., ДВ., бр. 58 от 2019 г. са 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 регистриране на максимална продажна цена на лекарствени продукти, получили 

разрешение за паралелен внос. За да отмени посочените разпоредби съдът е приел, че от 

формална страна 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. 

1.2. Опишете какви са проблемите в прилагането на съществуващото законодателство 

или възникналите обстоятелства, които налагат приемането на ново законодателство. 

Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на съществуващото 

законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или чрез въвеждане на нови 

технологични възможности (например съвместни инспекции между няколко органа и др.). 

С отмяната на описаните 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. С оглед на това, не е възможно проблемът да 
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се реши в рамките на съществуващото законодателство. 

1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или анализи 

за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?  

Няма извършени последващи оценки. 

Цели:  

Попълване на създадената нормативна празнота, посредством възстановяване на досега 

съществуващата уредба, на реда и документите за провеждане на процедурите за 

образуване на пределна цена и регистриране на максимална продажна цена на 

лекарствени продукти, получили разрешение за паралелен внос. 

Измененията са в съответствие с целите, които са поставени в действащата 

стратегическа рамка, относно лекарствените продукти. 

Посочете целите, които си поставя нормативната промяна, по конкретен и измерим 

начин и график, ако е приложимо, за тяхното постигане. Съответстват ли целите на 

действащата стратегическа рамка? 

1. Идентифициране на заинтересованите страни: 

 

Като заинтересовани страни могат да се посочат 4 притежатели на разрешение за 

паралелен внос на лекарствени продукти, НСЦРЛП,  всички граждани, които имат 

нужда от лечение, независимо от източника на финансиране. През 2018 г. са разгледани 

общо 143 процедури, инициирани от притежатели на разрешение за паралелен внос, от 

които общо 125 процедури са били за утвърждаване, съответно регистриране на цена.  

 

Посочете всички потенциални засегнати и заинтересовани страни, върху които 

предложението ще окаже пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена  

област/всички предприемачи, неправителствени организации, граждани/техни 

представители, държавни органи, др.). 

1. Варианти на действие:  

Вариант „Без действие“ – Не се приема промяна в Наредбата за условията, правилата 

и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти. 

Подзаконовият нормативен акт продължава да действа без да урежда 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. Не е налице изрично 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 
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процедурите, касаещи образуване на пределни цени/регистриране на максимални цени 

на лекарствени продукти от паралелен внос. 

 

Вариант  – Приемане на измененията и допълненията на Наредбата за условията, 

правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти. 

В подзаконовия нормативен акт ще бъдат отразени документите и реда за провеждане 

на процедурите, касаещи образуване на пределни цени/регистриране на максимални 

продажни цени на лекарствени продукти от паралелен внос. 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.  

Предвижда се за образуване на пределна цена на лекарствен продукт, отпускан по 

лекарско предписание, който не е включен в Позитивния лекарствен списък/ 

регистриране на максимална продажна цена на лекарствен продукт, отпускан без 

лекарско предписание, притежателят на разрешението/уведомлението за паралелна 

дистрибуция да подава заявление за образуване на пределна цена, съгласно образен, 

утвърден от Съвета. Към заявлението следва да бъде приложено 

разрешението/уведомлението за паралелна дистрибуция, както и документ за актуална 

регистрация на търговеца, изрично нотариално заверено пълномощно, в случай че 

заявлението се подава от представител, доказателства относно представителната власт 

на лицето, подписало пълномощното, документ за платена държавна такса за всеки 

отделен лекарствен продукт за утвърждаване на пределна цена. Цената на лекарствения 

продукт получил разрешение за паралелен внос не може да бъде по-висока от утвърдена 

от Съвета пределна цена/регистрирана максимална продажна цена на еднаквия или 

подобния лекарствен продукт по чл. 214 от ЗЛПХМ. За утвърждаването на пределна 

цена/регистриране на максимална продажна цена на лекарствен продукт,  получил 

разрешение за паралелен внос или разрешение за паралелна дистрибуция от 

Европейската агенция по лекарствата се прилагат общите разпоредби на Наредбата (чл. 

15-18 и чл. 24-26). 

 

Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на 

действие от страна на държавата, включително варианта „Без действие“. 

2. Негативни въздействия:  

При вариант „Без действие“: Като основно негативно въздействие може да се 

определи това, че подзаконовият нормативен акт ще действа без да урежда  

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. Няма да е налице изрично изискване 

пределната/максималната продажна 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. 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. 
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Потенциално негативно въздействие върху заинтересованите страни : 

 - За НСЦРЛП – държавния орган ще бъде поставен в условията на невъзможност да 

осъществява своите функции в пълен обем. 

-  За  притежателите на разрешения за употреба – 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 

продажни цени на лекарствени продукти от паралелен внос и реда за провеждането им. 

- За гражданите – някои лекарствени продукти, които са обект на паралелен внос, могат 

да се закупуват на по-висока цена от еднакви или подобни лекарствени продукти по чл. 

214 от ЗЛПХМ. 

 

При Вариант: „Приемане на  промяната в Наредбата за условията, правилата и 

реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти.“ 

За НСЦРЛП, за притежателите на разрешения за употреба на лекарствени продукти от 

паралелен внос и за българските граждани, не се дефинира негативно въздействие. 

Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни 

потенциални икономически, социални, екологични и други негативни въздействия за 

всеки един от вариантите, в т.ч. разходи (негативни въздействия) за 

идентифицираните заинтересовани страни в резултат на предприемане на 

действията. Пояснете кои разходи (негативни въздействия) се очаква да бъдат 

второстепенни и кои да са значителни.  

3. Положителни въздействия:  

При вариант „Без действие“: Не се приема промяна в Наредбата за условията, 

правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти.  

- За НСЦРЛП не се очаква положително въздействие. Подзаконовият нормативен акт 

продължава да действа без да урежда 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. 

- Положително въздействие за притежателите на разрешението за употреба не се 

очаква: Наредбата няма да урежда 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. 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. 

- За българските граждани не се очаква положително въздействие. 

При Вариант: „Приемане на  промяната в Наредбата за условията, правилата и 

реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти“. 

Позитивно въздействие ще има за всички притежатели на разрешение за паралелен внос 
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на лекарствени продукти, НСЦРЛП, пациенти, тъй като в подзаконовия нормативен акт 

ще бъдат обхванати всички изисквания, касаещи провежданите производства, 

включително необходимите документи и приложимия ред.  

 

Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни 

потенциални икономически, социални, екологични и други ползи за идентифицираните 

заинтересовани страни за всеки един от вариантите в резултат на предприемане на 

действията. Посочете как очакваните ползи кореспондират с формулираните цели. 

7. Потенциални рискове: 

Не се дефинират потенциални рискове  

 Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна, 

включително възникване на съдебни спорове. 

 

 

 

8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица: 

☐ Ще се повиши 

☐ Ще се намали 

☐ Няма ефект 

С проекта на наредба не се създават нови режими, тъй като тази промяна не се 

различава от режима, който действа и до момента на отмяна на разпоредбите на чл. 14, 

ал. 5-7 и чл. 23, ал. 4-6, с оглед подготовката на изискуемите документи и сроковете за 

произнасяне. 

8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи 

режими и услуги? 

-Не 

С предвидените промени в наредбата по същество не се създават нови регулаторни 

режими.  

 

9. Създават ли се нови регистри? – НЕ 

Когато отговорът е „да“, посочете колко и кои са те………………………………………. 

10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия (МСП)? 

 

☐ Актът засяга пряко МСП – въвеждат се нови и се променят режими  

☐Актът не засяга МСП   

☐ Няма ефект 

Актът въздейства върху притежателите на разрешение за паралелен внос, 

доколкото същите представляват микро, малки и средни предприятия по смисъла 

на Закона за малките и средните предприятия. За същите ще е налице яснота 

относно документите, които притежателите на разрешение за употреба следва да 

подават, по процедурите, касаещи образуване на пределни цени/ регистриране на 

максимални цени на лекарствени продукти от паралелен внос. 
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11.  Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието? 

☐ Да 

 X  Не 

12. Обществени консултации: Предвижда се публично 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 за срок от 14 дни от публикуването му на интернет страницата на 

Министерството на здравеопазването и на Портала за обществени консултации. 

Публикуването на проекта за по-кратък срок за обществено обсъждане е необходимо, тъй 

като следва да се уреди съществуващата празнота в нормативната уредба, касаеща 

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. Следва 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.  

Обобщете най-важните въпроси за  консултации в случай на извършване на цялостна 

оценка на въздействието или за обществените консултации по чл. 26 от Закона за 

нормативните актове. Посочете индикативен график за тяхното провеждане и 

видовете консултационни процедури. 

 

13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския 

съюз? 

☐ Да 

XНе 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

Моля посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително 

информацията по т. 8.1 и 8.2, дали е извършена оценка на въздействието на ниво 

Европейски съюз, и я приложете (или посочете връзка към източник). 

14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за 

изработването на нормативния акт: 

Име и длъжност: Д-р Десислава Велковска - директор Дирекция „Лекарствена 

политика“ 

Дата: 16.10.2019 г. 

Подпис: 

 


