
 

МОТИВИ 

 

към проект Наредба за допълнение на Наредба № 3 от 2019 г. за 

медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за 

които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения, и за 

критериите и реда за субсидиране на лечебни заведения 

(oбн., ДВ, бр. 29 от 2019 г., изм. и доп., бр. 50 от 2019 г., бр. 83 от 2020 г.) 

 

 

С проекта се предлага извършване на допълнения в Наредба № 3 от 2019 г. за 

медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които 

Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения, и за критериите и 

реда за субсидиране на лечебни заведения (наредбата). С направеното предложение се 

предвижда чрез субсидиране от страна на Министерството на здравеопазването, 

лечебните заведения по чл. 47а да поддържат резерв от лекарствени продукти, включени 

в списъка по чл. 262, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, 

необходими при лечението на заразната болест, причинила епидемичното 

разпространение, за преодоляване на възникнала липса или недостиг от такива продукти 

чрез закупуването им по реда на Закона за обществените поръчки. Създаването на 

резерва и лекарствените продукти, които ще бъдат включени в него ще бъдат определени 

със заповед на министъра на здравеопазването по предложение на експертните съвети по 

съответните медицински специалности. В проекта се предвижда в заповедта на 

министъра на здравеопазването да бъдат разписани условия и ред за осъществяването на 

контрола по разходването на лекарствата от резерва. 

Усложнената епидемична обстановка през последните месеци доведе до 

настъпването на отрицателни последици във всички сфери на обществения живот, най-

засегната от които се оказа сферата на здравеопазването, предвид големия брой заразени 

и починали в хода на епидемията от COVID-19. Увеличеният брой хоспитализирани 

пациенти в лечебните заведения за болнична помощ през предходните пандемични 

вълни доведе до по-високо потребление на лекарствени продукти, прилагани в процеса 

на лечение на COVID-19, поради което се стигна до липса или недостиг на определени 

лекарствени продукти. Ето защо с предложените допълнения за създаването на резерв от 

лекарствени продукти се цели обезпечаване на нуждите на лечебните заведения при нова 

кризисна ситуация от разпространението на COVID-19. 

Резервът, който се предлага да бъде създаден ще е една допълнителна гаранция за 

обезпечаване нуждите на лечебните заведения, в случай че се стигне до налагането на 

ограничения, свързани със затруднено движение на стоки, което може да се отрази върху 

лекарствоснабдяването на съответните лекарствени продукти, приложими при 

лечението на COVID-19. 

Лекарствените продукти, които ще са част от резерва са включени в протоколите 

за болнична терапия в изготвения от Министерството на здравеопазването 

„Интерактивен справочник за лечение на COVID-19“. Количествата ще бъдат формирани 

в съответствие със  заявените от лечебните заведения по процедурата за „Сключване на 

Рамкови споразумения за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2023 г., чрез Електронната 
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система за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в 

Република България“ количества, които ще бъдат изчислени за шестмесечен период. 

Очакваните резултати от предложените промени са свързани с подсигуряване на 

лечебните заведения за болнична помощ на резерв от лекарствени продукти, необходими 

при лечението на короновирусна инфекция в случай на недостиг или липса на такива 

продукти. 

С проекта се изисква разходване на допълнителни финансови средства от 

държавния бюджет, необходими за прилагане на новата уредба. 

Общата прогнозна стойност на включените в резерва лекарствени продукти е в 

размер на около 12 370 000 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 отделните 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. 

  

 


