
МОТИВИ 

 

 

към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 2005 г. за 

реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за 

заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване 

 

 

Предложеният проект е изготвен във връзка с възникналата необходимост от 

изменение на съществуващата нормативна уредба, касаещо сега действащите срокове, за 

които се предписват и отпускат лекарствените продукти. Удължаването на срока за 

предписване и отпускане на лекарствени продукти на три месеца ще доведе до 

значително облекчение за пациентите и премахване на неудобствата за тях, свързани със 

загуба на време, транспортни разходи и риск от нарушаване на анонимността им. 

Целта на предложените промени е да се уредят случаите, при които пациенти със 

стабилно заболяване, което не изисква ежемесечен контрол, да могат да получават 

лекарствени продукти за срок от три месеца.  

Промените, които се предвиждат ще доведат до допълнително облекчение за 

лекарите и медицинския персонал, които имат все по-ограничено време за консултации 

и прегледи, поради непрекъснато увеличаващия се брой пациенти. 

С цел по-голяма отчетност и контрол по отношение на предписването и 

отпускането на лекарствените продукти за срок от три месеца се създава ново 

Приложение № 11б към чл. 24, ал. 3 за отчитане на получените и изразходвани 

лекарствени продукти, предназначени за лечение на заболяванията по чл. 2, ал. 1, т. 3 от 

наредбата. 

Изменен е текстът на чл. 27а, във връзка с прецизиране на анализа необходим за  

изготвяне на годишна заявка за необходимите радиоактивни лекарствени продукти, 

радионуклидни генератори, китове и радионуклидни прекурсори. 

Текстът на чл. 33, ал. 5 е прецизиран и е приведен в съответствие с разпоредбата 

на чл.13, ал.2 от Наредба №2 от 20 юни 2012 г. за условията и реда за осъществяване на 

програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди. 

Приемането на наредбата няма да окаже пряко и/или косвено влияние върху 

държавния бюджет. 

Очакваният резултат от приемането на проекта е създаване на улеснение за 

пациенти със стабилно заболяване, което не изисква ежемесечен контрол, като 

промяната ще подобри съществено качеството на живот на пациентите, без това да се 

отрази върху качеството на провежданото лечение и възможност за консултации при 

необходимост.  

След извършен анализ за съответствие с правото на Европейския съюз се 

установи, че обществените отношения, предмет на проекта за тази наредба, 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 


