
проект 

 

 

Наредба 

за 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 (обн., ДВ, бр. 95 от 2005 г., изм. и доп., бр. 16, 48 и 95 от 2006 г., бр. 

31, 69, 89, 90 и 96 от 2008 г., бр. 24 от 2009 г., бр. 7, 21, 63, 89 и 100 от 2010 г., бр. 13, 18 

и 94 от 2011 г., бр. 49 от 2012 г.; изм. с Решение № 14249 от 2011 г. на ВАС на РБ - бр. 

31 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 62 и 95 от 2014 г., бр. 37 от 2016 г., бр. 65 от 2018 г., бр. 32 

и 92 от 22.11.2019 г., бр. 73 от 2020 г. и бр. 29 от 2021 г.) 

 

 

§ 1. В чл. 7 се създава ал. 6: 

„(6) Алинеи 1 и 1a се прилагат за лекарствените продукти, предназначени за 

лечение на заболяванията по чл. 2, ал. 1, т. 3.“ 

 

§ 2. В чл. 8, ал. 1 в текста преди т. 1 след думите „чл. 2, ал. 1“ се поставя запетая 

и се добавя „т. 3“. 

 

§ 3. Създава се нов чл. 8а: 

„Чл. 8а. (1) За закупуването на лекарствени продукти, предназначени за лечение 

на заболяванията по чл. 2, ал. 1, т. 6 се изготвя спецификация, която съдържа: 

 1. код на заболяванията по Международната класификация на болестите; 

 2. код по анатомотерапевтичната класификация на лекарствата; 

 3. международни непатентни наименования на лекарствата; 

 4. количество лекарствено вещество и лекарствена форма; 

 5. максималната стойност по ал. 2.  

(2) Максималната стойност за единица лекарствено вещество по ал. 1 по 

международно непатентно наименование за лекарствената форма, която се заплаща от 

държавния бюджет, се определя в левове, на база най-ниската стойност, изчислена на 

цена за същия лекарствен продукт по международно непатентно наименование със 

съответната лекарствена форма, заплащана от обществените фондове на страните, 

посочени в чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и 

регистриране на цените на лекарствените продукти. 

(3) Когато в страните по ал. 2 няма цена, се прилага чл. 8, ал. 4 от Наредбата за 

условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените 

продукти. 

(4) При изчисляване на стойностите по ал. 2 се използва курс по фиксинга на 

Централната европейска банка за съответната валута към датата на утвърждаване на 

спецификацията по ал. 1. 

(5) Определената максимална стойност по реда на ал. 2 не може да бъде по-висока 

от стойността за единица лекарствено вещество по международно непатентно 

наименование за лекарствената форма, определена в Позитивния лекарствен списък по 

чл. 262, ал. 6, т. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.“. 

 

 

 



 

§ 4. В чл. 11 навсякъде след думите „чл. 8“ се поставя запетая и се добавя „8а“.  

 

§ 5. В чл. 12б, ал. 2 след думите „чл. 8“ се поставя запетая и се добавя „8а“. 

 

 

 

ПРОФ. АСЕНА СЕРБЕЗОВА, ДФ  

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО  
 


