
 

MОТИВИ 

                                                                             

към проект на Наредба за допълнение на Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, 

механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на 

лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални 

медицински цели, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства 

при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на 

НЗОК  

 

Причините, които налагат приемането на допълнението на наредбата, са свързани 

с постъпило предложение от страна на Българския фармацевтичен съюз за 

необходимостта от увеличаване на стойността, заплащана на търговците на дребно с 

лекарствени продукти за обработването на рецептурни бланки с предписани по протокол 

лекарствени продукти с ниво на заплащане 100 % от Националната здравноосигурителна 

каса (НЗОК), предвид на това, че независимо от увеличаване на заплащането за 

лекарствени продукти с ниво на заплащане 100 на сто през последните години 

стойността, която НЗОК заплаща за всяка рецептурна бланка остава непроменена. 

 Целта на предложения проект е чрез увеличението на заплащането от НЗОК за 

обработване на тези рецепти, да се стимулират все повече търговци на дребно с 

лекарствени продукти да отпускат лекарствени продукти с ниво на заплащане 100 на сто, 

което ще допринесе до по-широк достъп на населението на заплащаните с публични 

средства лекарствени продукти. 

Очакваните резултати от прилагането на наредбата са свързани на първо място с 

увеличаване броя на аптеките, които ще отпускат лекарствени продукти, чието ниво на 

заплащане е 100 на сто от бюджета на НЗОК. Това от своя страна ще даде по-голяма 

възможност на българските пациенти да се снабдяват с лекарствени продукти с ниво на 

заплащане 100 на сто, без да се налага да пътуват до други населени места. Друг очакван 

резултат от прилагането на новата уредба е свързан с по-доброто оценяване на труда на 

магистър-фармацевтите, обслужващите рецепти за 100 % заплатените лекарствени 

продукти от НЗОК, предписвани по протокол.   

За прилагането на новата уредба са необходими финансови средства от бюджета 

на НЗОК. С приемането на допълнението за увеличаване на стойността, която ще бъде 

заплащана на търговците на дребно с лекарствени продукти от 2.00 лв. на 2.20 лв. за 

обработването на рецептурни бланки с предписани по протокол лекарствени продукти с 



ниво на заплащане 100 %  до края на 2020 г. са необходими около 24 600 лв. За 2021 г. се 

очаква увеличаването на бюджетния разход за заплащането на тази стойност да е около 

448 000 лв.  

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. 

 


