РЕПУБЛИКАБЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№……………………..
от………………………2019 г.
за изменение и допълнение на Наредбата за условията, правилата и реда за
регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, приета с
Постановление № 97 на Министерския съвет от 2013 г. (обн. ДВ, бр. 40 от 2013 г., изм.
и доп., бр. 66, 92 и 107 от 2014 г., бр. 92 от 2015 г., бр. 3 и 14 от 2016, Решение №
13049/2015 г. на ВАС на РБ – бр. 32 от 2016 г., бр. 62 и 74 от 2016 г., бр. 2, 8 и 102 от
2017 г., бр. 94 от 2018 г., бр. 26 , Решение № 9346 на Върховния административен съд
на Република България от 2019 г. – бр. 58 и бр. 62 от 2019 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И:
§ 1. В чл. 14 се създават нови ал. 5-7:
„(5) Към заявлението по ал. 4 се прилагат разрешението/уведомлението за
паралелна дистрибуция и документите по ал. 1, т. 2 - 4 и 6.
(6) Заявената цена на лекарствения продукт по ал. 4 не може да бъде по-висока
от утвърдената от Съвета пределна цена на еднаквия или подобния лекарствен
продукт по чл. 214 от ЗЛПХМ.
(7) За лекарствените продукти по ал. 4 се прилагат разпоредбите на чл. 15-18.
§ 2. В чл. 23 се създават нови ал. 4-6:
„(4) Към заявлението по ал. 3 се прилагат разрешението/уведомлението за
паралелен внос/паралелна дистрибуция и документите по чл. 14, ал. 1, т. 2 - 4 и 6.

(5) Заявената цена на лекарствения продукт по ал. 3 не може да бъде по-висока
от регистрираната от Съвета максимална продажна цена на еднаквия или на подобния
лекарствен продукт по чл. 214 ЗЛПХМ.
(6) За лекарствените продукти по ал. 3 се прилагат разпоредбите на чл. 24 - 26.”

Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен
вестник“.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
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ГЛАВЕН СЕКРЕТАР
НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:
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ВАНЯ ВЕЛИЧКОВА
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