
МОТИВИ 

 

 

към проект на Наредба за изменение и допълнение 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 

 

Със Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г., 

обнародван в бр. 103 на „Държавен вестник“ за 2020 г., с § 19 от Преходните и 

заключителни разпоредби се извършиха изменения и допълнения на Закона за 

лекарствените продукти в хуманната медицина, които засягат лекарствените продукти, 

които се заплащат от бюджета на Министерството на здравеопазването по реда на 

настоящата наредба. 

Според новите правила за лекарствените продукти, предназначени за лечение на 

СПИН, на инфекциозни заболявания, на заболявания извън обхвата на Закона за 

здравното осигуряване, заплащани по реда на чл. 82, ал. 1, т. 8 от Закона за здравето, за 

които стойността, заплащана от бюджета на Министерството на здравеопазването, се 

изчислява чрез групиране, в което не участват лекарствени продукти на други 

притежатели на разрешение за употреба, Министерството на здравеопазването и 

притежателите на разрешение за употреба или техни упълномощени представители 

ежегодно сключват рамкови споразумения относно максималната стойност, до която 

съответният лекарствен продукт може да се доставя на Министерството на 

здравеопазването по реда на Закона за обществените поръчки. Законовата делегация  

предвижда условията и редът за сключване на рамковите споразумения да се определят 

с настоящата наредба, причината за което е изготвянето на предложения проект. 

Изключение от новото правило са генеричните лекарствени продукти, ваксините 

за задължителни имунизации и реимунизации, ваксините по специални показания и при 

извънредни обстоятелства, специфичните серуми, имуноглобулините и други 

биопродукти, свързани с профилактиката на заразните болести, определени с наредбата 

по чл. 58, ал. 2 от Закона за здравето. 

Въведе се и изискване за лекарствените продукти с ново международно 

непатентно наименование, които са предназначени за лечение на посочените по-горе 

заболявания, и за които преди да бъдат включени в Позитивния лекарствен списък (ПЛС) 

има сключено рамково споразумение по чл. 262, ал. 12 от ЗЛПХМ, максималната 

стойност по чл. 262, ал. 14 от ЗЛПХМ (при сключване на рамково споразумение след 

включването им в ПЛС) да не може да бъде по-висока от стойността, определена в 

рамковото споразумение по чл. 262, ал. 12 от ЗЛПХМ. 

Изрично се посочва, че Министерството на здравеопазването не може да заплаща 

лекарствените продукти, предназначени за лечение на СПИН, на инфекциозни 

заболявания, на заболявания извън обхвата на Закона за здравното осигуряване, 

заплащани по реда на чл. 82, ал. 1, т. 8 от Закона за здравето, за които стойността, 

заплащана от бюджета на Министерството на здравеопазването, се изчислява чрез 

групиране, в което не участват лекарствени продукти на други притежатели на 

разрешение за употреба, на стойности по-високи от максималната стойност на 

съответния лекарствен продукт, определена в рамковото споразумение по 262, ал. 14 от 

ЗЛПХМ. 

В случай, че за тези лекарствени продукти не бъде сключено описаното рамково 

споразумение, същите няма да се заплащат от Министерството на здравеопазването. 

Всичко това налага създаване на условия и ред в релевантната подзаконова 

нормативна уредба, по които ще се провежда процедурата по сключване на рамково 

споразумение с притежателите на разрешения за употреба на посочените лекарствени 



продукти. С проектът се извършват също и технически редакции и промени, касаещи 

ценообразуването на лекарствените продукти, които се заплащат по реда на настоящата 

наредба, така че да има съответствие с Наредбата за условията, правилата и реда за 

регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти.  

Предложеният проект на първо място има за цел да уреди процедурата по 

сключване на рамкови споразумения по чл. 262, ал. 14 от ЗЛПХМ, както повелява 

законовата делегация. В тази връзка се предлага ежегодно в срок до 15 септември 

Министерството на здравеопазването да провежда договаряне с притежателите на 

разрешения за употреба на посочените лекарствени продукти/техни упълномощени 

представители за представяне на предложения за максималната стойност по чл. 262, ал. 

14 от ЗЛПХМ, като за целта на интернет страницата на министерството ще бъде 

публикувана покана до притежателите на разрешения за употреба за представяне на 

предложения. Предвижда се постъпилите предложения да се разглеждат от комисия, 

определена от министъра на здравеопазването, чиито членове следва да притежават 

необходимия образователен ценз и експертен потенциал, за да извършат проверка за 

съответствието на представените документи с нормативните изисквания. Също така е 

предвидено изготвянето на график за провеждане на преговори с допуснатите участници. 

След приключване на преговорите се предвижда комисията да пристъпи към изготвяне 

на проектите на рамкови споразумения и фактическото им подписване от страните. 

Посочени са и задължителните реквизити, които следва да съдържат рамковите 

споразумения, като е предвидено същите да са обвързани със срока на действие на 

договорите за доставка на лекарствените продукти, за които са сключени 

споразуменията. Тъй като рамковите споразумения се сключват преди договорите за 

доставка на лекарствени продукти и обвързват страните за една максимална стойност, до 

която посочените лекарствени продукти ще бъдат заплащани, то е необходимо тяхното 

действие да бъде обвързано със срока на изпълнение на договорите за доставка на тези 

лекарствени продукти. Целта на предложението е да се избегне възможността действието 

на рамковите споразумения да приключи преди да са изпълнени договорите за доставка 

и в този смисъл за притежателите на разрешение за употреба да се изключи задължението 

да спазване на договорената стойност. Изрично е предвидено, че членовете на комисията 

са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа 

в комисията, за което подписват декларация.  

От своя страна процедурата по сключване на рамкови споразумения има за цел 

оптимизиране на разходите на МЗ при закупуване на лекарствените продукти, които се 

заплащат от бюджета на ведомството. Лекарствените продукти, които са единствени в 

международно непатентно наименование и които не са генерични, са с висока стойност, 

като формирането на цената им не е осъществено в конкурентни условия, както при 

лекарствените продукти, които не са сами в група. Чрез провеждането на предвидената 

законова процедура по определяне на максимална стойност се цели средствата за 

закупуването на такива лекарствени продукти да се намалят без това да доведе до 

негативно влияние върху достъпа на пациентите до тях.  

Също така с привеждането на разпоредбите на наредбата в съответствие с 

актуалните такива в Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и 

регистриране на цените на лекарствените продукти, се цели ценообразуването на 

лекарствените продукти, предмет на наредбата да се осъществява съобразно актуалните 

правила за тяхното формиране. Лекарствените продукти, които се заплащат с публични 

средства е необходимо да бъдат осигурени по действащите нормативни разпоредби без 

да се допуска заобикаляне или неспазване на уредбата в тази област. 

С приемането на проектът на наредба се очаква да се окаже по-благоприятно 

въздействие върху държавния бюджет, като се сключат посочените рамкови 

споразумения, които са установени от по-висшия по степен нормативен акт – Законът за 



лекарствените продукти в хуманната медицина. Процедурата по договаряне и сключване 

на тези споразумения се очаква да се проведе в условия на прозрачност и гъвкавост при 

извършване на преговорите, предвид това че закупуваните лекарствени продукти се 

заплащат с публичен финансов ресурс за нуждите на лечебните заведения – крайни 

получатели по реда на наредбата. С новите правила не се очаква да се възпрепятства 

навременното лечение на българските пациенти с необходимите лекарствени продукти. 

Процедурата по сключване на рамковите споразумения е съобразена в цялост с 

процедурата по закупуване на всички лекарствени продукти, предмет на настоящата 

наредба, като с нейното регламентиране и провеждане няма да се забавят доставките на 

тези лекарствени продукти и съответно няма да има прекъсване на осъществяваното 

лечение на заболяванията, за които същите са предназначени. 

Не се очаква промяна по отношение на пациентите, тъй като тези лекарствени 

продукти се заплащат напълно с публични средства и за пациентите техните цени са без 

значение. Същото се отнася и до лечебните заведения, които са крайни получатели по 

реда на настоящата наредба, за които няма да има промяна в осъществяваната 

медицинска дейност по лечение на заболяванията, за които се заплащат тези 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. 

 


