
MОТИВИ  

                                                                       

към проект на Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и 

реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти 

 

 

Предложените с проекта изменения на образец на „Протокол от клинична 

онкологична комисия по химиотерапия“ и на образец на „Протокол за лекарствено 

лечение по хематология“ са в частта „Предиктивни, имунохистохимични и генетични 

маркери“ от протокола по приложение № 8б и в частта „Предиктивен маркер“ в 

протокола по приложение № 8в. Предложението за изменение на посочените протоколи 

е свързано с това данните, които ще се попълват да се вписват съгласно номенклатурите 

на маркерите, която е изготвена от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), тъй 

като те са актуализират периодично във връзка с включването в Позитивния лекарствен 

списък (ПЛС) на нови лекарствени продукти и показания за приложението им. Предвид 

факта, че в ПЛС се очаква да бъдат включени нови лекарствени продукти и ще е 

необходимо наличието на други видове предиктивни маркери е целесъобразно в 

протокола по приложение № 8в да не бъдат посочвани изчерпателно видовете 

предиктивни маркери. Необходимо е съдържанието в тази част на описаните протоколи 

да бъдат еднакви. 

Целта на предложеното изменение е да се облекчи работата на специализираните 

комисии в лечебните заведения за болнична помощ и комплексните онкологични 

центрове, като по този начин ще се прецизира назначаването на лекарствените продукти 

съобразно техните индикации.  

Предложеният проект на акт няма да окаже финансово въздействие върху 

държавния бюджет.  

Очакваният резултат от приемането на проекта е създаването на предпоставки за 

подобряване на предварителния контрол от страна на НЗОК върху предписването на 

лекарствените продукти, заплащани със средства от бюджета на НЗОК, което ще доведе 

оптимизиране на разходите за лекарствени продукти, предназначени за лечение на 

онкологични и хематологични заболявания. 

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. 

 


