
MОТИВИ  

                                                                             

             към проект на Наредба за допълнение на Наредба № 2 от 2019 г. за 

медицинските и други услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето и за реда и 

условията за тяхното одобряване, ползване и заплащане (обн., ДВ, бр. 26 от 2019 г. изм. 

и доп., ДВ, бр. 90 от 2019 г., доп., бр. 108 от 2020 г.) 

 

 

Причините, които налагат приемане на допълнението на наредбата е изменението 

в Закона за здравето, обнародвано в Държавен вестник, бр. 99 от 2019 г. Според 

цитираната разпоредба лечението за онкологични и онкохематологични заболявания, 

започнало преди навършване на 18-годишна възраст, продължава да се заплаща и след 

навършването на тази възраст до приключване на лечението. Целта на допълнението е 

постигане на яснота и съответствие с чл. 82, ал. 3 изречение второ от Закона за здравето, 

така както изисква разпоредбата на чл. 15, ал. 1 от Закона за нормативните актове. 

Цели се въвеждането на непротиворечива и напълно съответстваща на закона 

подзаконова нормативна уредба, която не поставя пречки и неясноти на подзаконово 

ниво за спазването на законовата норма. 

За прилагане на новата уредба не се изискват допълнителни финансови ресурси, 

тъй като и в момента законовата разпоредба се спазва, като започнало онкологично или 

онкохематологично лечение на децата по Наредба № 2 от 2019 г. продължава да се 

заплаща от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и след навършване на 18 г. 

до приключването му, за сметка на трансфер от бюджета на Министерството на 

здравеопазването (МЗ), който е осигурен. Промяната в закона е в сила от края на 2019 г. 

и за целите на нейното изпълнение се предвиждат регулярно необходимите финансови 

ресурси по бюджета на МЗ за трансфер към бюджета на НЗОК за всяка следваща 

бюджетна година. Други ресурси за въвеждане и прилагане на предлаганата уредба не са 

необходими.  

Очакваният резултат от приемането на проекта е осигуряване постигането на 

синхронизирана нормативна уредба, която да гарантира осигуряване провеждането на 

единен лечебен процес и ефективна терапия. 

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. 

  


