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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 проекта се предлага правилото на чл. 5, ал. 4 от Наредбата за условията, 

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

(наричана по-нататък „Наредбата“) да се прилага от 1 ноември 2019 г., вместо от 1 април 

2019 г. 
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По силата на чл. 5, ал. 4 от Наредбата, лекарствен продукт не може да се продава 

на лечебните заведения на цена, по-висока от стойността, на която се заплаща с публични 

средства съответният лекарствен продукт, като нивото на заплащане, формирано по реда 

на Наредбата, се умножава по стойността за опаковка, определена на базата на 

референтна стойност. 

Целта на предложената промяна е да не се допусне възникването на проблеми, 

които да рефлектират неблагоприятно върху пациентите и доставчиците на лекарствени 

продукти и които евентуално биха ограничили достъпа на пациентите до лекарствени 

продукти. Очакваният резултат от отлагането на правилото на чл. 5, ал. 4 е да се 

осъществи по-плавен преход към адаптиране към нововъведената разпоредба за 

субектите, които ще я прилагат, а именно – търговците на едро и лечебните заведения. 

По този начин не би се прекъснал процеса по лекарствоснабдяване, в резултат на което 

не би се компрометирало качественото лечение на българските граждани. 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. 

Необходимостта от определяне на по-кратък срок за обществено обсъждане е 

продиктувана от осигуряване на непрекъснат достъп на българските пациенти до 

качествено и ефективно лечение с лекарствени продукти. 

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. 

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 

mailto:press@mh.government.bg


 

гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5 
тел. +359 2 9301 171, +359 2 981 01 11, факс: +359 2 981 18 33 

e-mail: press@mh.government.bg 
www.mh.government.bg 

 

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

неговата администрация.  

 

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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