СПРАВКА
за отразяване на становищата, получени след обществено обсъждане на проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и
допълнение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти
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1.Българска асоциация на търговците
на едро с лекарства (писмо № 15-00119/22.05.2019 г.)

Предложение/Мнение

С настоящото писмо от името на Сдружение „Българската
Асоциация на Търговците на едро с лекарства“ (БАТЕЛ) и
в срока за обществено обсъждане бихме искали да
представим нашето становище относно проект на
Постановление на Министерския съвет за изменение и
допълнение на Наредбата за условията, правилата и реда за
регулиране и регистриране на цените на лекарствените
продукти (Наредбата).
С последните предходни изменения на Наредбата (ДВ, бр.
26 от 29 март 2019 г.) бе добавена нова алинея 4 в член 5 на
Наредбата, гласяща, че „Лекарствен продукт не може да се
продава на лечебните заведения на цена, по-висока от
стойността, определена по реда на чл. 55“, т.е. на цена не
по-висока от референтната стойност за опаковка. С проекта
на постановление се предлага промяна в смисъл, че тази
разпоредба се прилага от 01.11.2019 г.
Както нееднократно сме имали възможност да обърнем
внимание, включително в срещите и работните групи по
изграждането на Електронната система за закупуване на
лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения
в Република България, за определен кръг от лекарствени
продукти и/или техни форми цената на производител не
позволява на търговеца на едро да доставя тези продукти
и/или техно форми на своите клиенти на цена, съобразена
с референтната стойност за опаковка.
В тази връзка членовете на БАТЕЛ не могат да извършват
доставка на определен кръг лекарствени продукти и/или
техни лекарствени форми до лечебните заведения
(включително такива за болнична помощ), за да се спазят
изискванията, както на Наредбата, така и на приложимите
към дейността ни данъчни и конкурентни аспекти, при
които е налице категорична забрана за продажба на стоки
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Мотиви

Отразено е в разпоредбата на чл. 5, ал. 5 от
Наредбата за условията, правилата и реда за
регулиране и регистриране на цените на
лекарствените продукти.

на цена, която е по-ниска от разходите за производство,
придобиване и/или реализацията им.
Считаме, че разпоредбата на новата ал. 4 на чл. 5 от
Наредбата излишно и несъобразено с фактическата
действителност създава изкуствена забрана за всички
лечебни заведения да купуват лекарствени продукти на
договорена с търговеца на едро цена, респективно –
създава правна пречка за търговеца на едро да снабдява
лечебните заведения с определени лекарствени продукти.
Особено, след като е налице действителна невъзможност
определени продукти да бъдат доставяни на цени, равни
или по-ниски от референтната стойност за опаковка,
включително и поради неточно рефериране в определена
група в Позитивния лекарствен списък.
От една страна, съгласно чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата
във връзка с чл. 261а, ал. 1 от Закона за лекарствените
продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ), цената на
лекарствен продукт, включен в Позитивния лекарствен
списък е цената в български левове, утвърдена от
Националния съвет по цени и реимбурсиране на
лекарствени продукти (НСЦРЛП), която е и пределна цена
при продажбата им на дребно.
Разпоредбата на чл. 261а, ал. 1 от ЗЛПХМ предвижда, че
НСЦРЛП регулира цените на лекарствените продукти,
включвани в Позитивния лекарствен списък по чл. 262, ал.
1 и заплащани с публични средства, в съответствие с найниските референтни цени от държави членки. Условията и
правилата за регулиране на цените на лекарствените
продукти от Позитивния лекарствен списък, за регулиране
на пределните цени на отпусканите по лекарско
предписание лекарствени продукти при продажбата им на
дребно, както и условията и реда за регистриране на цените
на лекарствените продукти, които се отпускат без лекарско
предписание, са регламентирани в Наредбата.
Цена на лекарствен продукт, включван в Позитивния
лекарствен списък и заплащан с публични средства, според
дефиницията на чл. 2, ал. 1 Наредбата, е цената в български
левове, утвърдена от НСЦРЛП, като начинът на
образуването й е регламентиран в Глава втора на
Наредбата – чл. 8 и чл. 9. Съгласно чл. 8, ал. 2 цената на
лекарствен продукт, включван в Позитивния лекарствен
списък, се изчислява като сбор от елементите: 1. Цена на
производител, която не може да бъде по-висока от левовата

равностойност на най-ниската цена на производител за
същия лекарствен продукт в страните, посочени в
справката по чл. 33, ал. 2; 2. Надценка за търговец на едро
в размер 7, 6 и 4 на сто от заявената по т. 1 цена съобразно
критерия, определен в чл. 9; 3. Надценка за търговец на
дребно в размер 20, 18 и 16 на сто от заявената по т. 1 цена
съобразно критерия, определен в чл. 9 и данък върху
добавената
стойност.
Цената,
определена
по
горепосочения начин (чл. 2, ал. 1 от наредбата) е и
пределна цена на лекарствените продукти при продажбата
им на дребно – чл. 261а, ал. 4 ЗЛПХМ и чл. 2, ал. 2
Наредбата.
Разпоредбата на чл. 42 в Наредбата предвижда, че в
рамките на утвърдената цена на лекарствени продукти по
чл. 2, ал. 1 (включени в Позитивния лекарствен списък и
заплащани частично или изцяло с публични средства)
ценообразуването на търговеца на едро и на търговеца на
дребно се осъществява, както следва: 1. Търговецът на
дребно извършва продажба по цена, не по-висока от
утвърдената цена; 2. Търговецът на едро продава
лекарствени продукти по договорена цена, чийто размер не
може да е по-висок от размера на обявената цена за
съответния лекарствен продукт, намален със стойността на
надценката на търговеца на дребно.
Считаме, че напълно излишно е реферирането на чл. 55 от
Наредбата към дейността на търговците на едро, които би
следвало да не бъдат адресат на тази норма – те са адресат
на нормата на чл. 42 от Наредбата.
Едновременно с това, дори и да се приеме, че следва да
бъдат, обръщаме внимание, че съгласно чл. 262, ал. 6, т. 2
Позитивния лекарствен списък съдържа в своето т.нар.
Приложение 2 лекарствени продукти, заплащани от
бюджета на лечебните заведения по чл. 5 от Закона за
лечебните заведения и от бюджета на лечебните заведения
с държавно и/или общинско участие по чл. 9 и 10 от Закона
за лечебните заведения. Нормата на новата ал. 4 от чл. 5 от
Наредбата значително разширява кръга на адресатите, като
включва на практика всички лечебни заведения.
Обръщаме се към вас с молба да бъде преразгледана, да
отпадне или най-малкото да бъде прецизирана нормата на
новата алинея 4 на член 5 от Наредбата, като ако остане да
бъде ограничен обхвата й до лечебните заведения по чл. 5
от Закона за лечебните заведения и от бюджета на

лечебните заведения с държавно и/или общинско участие
по чл. 9 и 10 от Закона за лечебните заведения.
De lege ferenda, във връзка с проекта на постановление
предлагаме алтернативно:
1)Отмяна на чл. 5, ал. 4 от Наредбата;
2) Изменение на текста, както следва: “(4) Лекарствен
продукт не може да се продава на лечебните заведения по
чл. 5 от Закона за лечебните заведения и на лечебните
заведения с държавно и/или общинско участие по чл. 9 и
10 от Закона за лечебните заведения на цена, по-висока от
стойността, определена по реда на чл. 55.”
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