
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

Наредба за изменение на Наредба № 34 от 2005 г. за реда за заплащане от държавния 

бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на 

задължителното здравно осигуряване (обн., ДВ, бр. 95 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 16, 48 и 

95 от 2006 г., бр. 31, 69, 89, 90 и 96 от 2008 г., бр. 24 от 2009 г., бр. 7, 21, 63, 89 и 100 от 

2010 г., бр. 13, 18 и 94 от 2011 г., бр. 49 от 2012 г., бр. 31, 62 и 95 от 2014 г., бр. 37 от 2016 

г., бр. 65 от 2018 г. и бр. 32 от 2019 г.) 

§ 1. В чл. 7 се правят следните изменения: 

1. Алинея 1 се изменя така: 

„(1) Максималната стойност за единица лекарствено вещество по международно 

непатентно наименование за лекарствената форма, която се заплаща от държавния бюджет, 

се определя в левове, като се взема най-ниската стойност между стойността за единица 

лекарствено вещество по международно непатентно наименование за лекарствената форма 

от предходното договаряне, в случай че такова е проведено, най-ниската стойност, 

изчислена на база цена за същия лекарствен продукт по международно непатентно 

наименование със съответната лекарствена форма, заплащана от обществените фондове на 

страните, посочени в чл. 8, ал. 1, т. 1 от 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. (ДВ, бр. 40 от 2013 г.), и максималната стойност, 

договорена по реда на чл. 262, ал. 12 от Закона за лекарствените продукти в хуманната 

медицина.“ 

2. Алинея 2 се отменя. 

§ 2. В § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби думите „и 2“ се заличават. 

Заключителна разпоредба 

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“. 
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