МОТИВИ
към проект на Наредба за изменение 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
Предложеният проект е изготвен във връзка с възникналата необходимост от
изменение на съществуващата нормативна уредба, с оглед привеждането й в
съответствие с разпоредбата на чл. 262, ал. 12 от Закона за лекарствените продукти в
хуманната медицина, влязла в сила със Закона за държавния бюджет и измененията в
Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на
лекарствените продукти, влезли в сила от 01.04.2019 г.
Целта на предложените промени е ценообразуването на лекарствените продукти,
които се заплащат по реда на Наредба № 34 от 2005 г., да съответства на последните
изменения в действащата нормативна уредба в тази сфера. Целта е да се разширят
възможностите при определяне на максималната стойност на посочените лекарствени
продукти, като се търси най-ниската стойност измежду предходното договаряне (в
случай, че такова е проведено), най-ниската стойност, изчислена на база 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, и максималната стойност, договорена по реда на чл.
262, ал. 12 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.
Промените, които се предвиждат ще доведат до възможност за определяне на пониска стойност при изготвяне на спецификацията при провеждането на обществена
поръчка за доставка на лекарствените продукти, заплащани със средства от държавния
бюджет.
С приемането на наредбата се очаква да се окаже по-благоприятно въздействие
върху държавния бюджет, предвид разширената възможност за избор при определянето
на максималната стойност, до която лекарствените продукти, заплащани от бюджета на
Министерството на здравеопазването се доставят на лечебните заведения – крайни
получатели по реда на Наредба № 34 от 2005 г.
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.
На основание чл. 26, ал. 4, изречение второ от Закона за нормативните актове
срокът за обществено обсъждане на проект на 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 е 14
дни. Необходимостта от определяне на по-кратък срок за обществено обсъждане е
продиктувана от предстоящо провеждане на обществена поръчка за доставка на
лекарствени продукти на лечебните заведения – крайни получатели по реда на наредба
№ 34 от 2005 г. Като по този начин ще се осигури навременното лечение на българските
пациенти с необходимите лекарствени продукти.

