КОНСУЛТАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ
Намаляване на административната тежест и подобряване на
тема на административното обслужване при регулаторните режими в
консултацията: обхвата на Закон за лекарствените продукти в хуманната
медицина
1. Основна информация за обществената консултация
1.1.

Въведение

През декември 2018 г. беше открита обществена консултация по проект на Закон за
изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс (ЗИД на АПК) свързан с
планираната мащабна трансформация на модела на административно обслужване, поради:


отклонения от принципите на комплексното административно обслужване и
служебното начало;



неефективност на процесите по предоставяне на административни услуги и
административно регулиране;



административна тежест за граждани, бизнес и институции.

Целите на планарните промени са:


превръщане на удостоверителните услуги за гражданите и бизнеса във вътрешни
административни услуги;



електронизиране на нови услуги за гражданите и бизнеса;



групиране на услугите на принципа „Епизоди от живота“ и „Бизнес събития“;



стандартизиране на услугите на териториалните и специализираните териториални
администрации;



преминаване към комплексно административно обслужване.

Законопроектът съдържа предложенията за изменения и допълнения в 136 нормативни акта
от специалното законодателство, между които и Закон за лекарствените продукти в
хуманната медицина (ЗЛПХМ), насочени основно към решаване на следните проблеми:


пречки за достигането на висок стандарт за качество поради нарушение на
принципите на комплексното административно обслужване и служебното начало, с
оглед отдаван приоритет на специалния закон;



гражданите и бизнеса, като ползватели на различни видове услуги, са „куриери“
между различни административни органи, организации, предоставящи обществени
услуги и лица, осъществяващи публични функции;



не се извършва служебен обмен на информация, тъй като за редица публични
регистри няма публичен достъп, на законово ниво не се осигуряват необходимите
елементи за публичност на регистрите, заложени в Закона за ограничаване на
административното регулиране и административния контрол върху стопанската
дейност (ЗОАРАКСД);



изисква се граждани и бизнес да удостоверяват данни, налични в публични регистри,
като липсва общо правило, свързано с ограничаване на тази възможност



дава се предимство на хартиения носител при обмена на информация, при заплащане
на такси по електронен път се изисква представяне на документ за платена такса



удължаване на процедурите и забавяне на обслужването по голяма част от
регулаторните режими в обхвата на специалното законодателство, поради липса на
ясни процедури и срокове за отстраняване на нередовности по подадени заявления, в
нарушение на ЗОАРАКСД;



не се използват достатъчно предимствата на института „мълчаливо съгласие“ при
издаване на разрешения и на удостоверения за извършване на еднократни сделки или
действия, предвиден в ЗОАРАКСД като инструмент за намаляване на
административната тежест за граждани и бизнес и за прилагащи институции;



липса на ефективен контролен механизъм за спазване изискванията на ЗОАРАКСД
за въвеждане само със закон на регулаторни режими и за определяне само със закон
на изискванията, необходими за започването и за осъществяването на стопанска
дейност и за извършването на сделки или действия

Предложенията са в следните насоки:


регламентиране на служебно снабдяване с данни и документи или отпадане на
задълженията за представяне на документи, за които данните са в публичен регистър,
на база посочени от заявителя идентификационни данни: данни за търговска
регистрация, регистрация като ЮЛНЦ, регистрация по Булстат, наличие на
определено образование и квалификация, данни за собственост и учредени права,
вписани в Имотния регистър, данни за наличен персонал по трудов договор,
издадени разрешения за строеж, разрешения за въвеждане в експлоатация, решения
по ОВОС, данни от кадастралната карта и др.;



премахване на изрични изисквания за представяне на документ за платена такса към
искането до съответния орган, когато плащането е направено по електронен път;



привеждане на регламентацията в специалните закони на различни регулаторни
режими в съответствие с изискванията на ЗОАРАКСД, чрез: уточняване на реда, по
който се водят регистрите за определени лицензионни, регистрационни и
разрешителни режими; спазване на предвидените в закона правила за отстраняването
на нередовности по подадени заявления; регламентация на режимите на ниво закон,
осигуряване приложимостта на мълчаливото съгласие.

Получени бяха 18 становища чрез Портала за обществени консултации и 13 по официален
път или електронна поща.
През март 2019 г. се проведе втори кръг обществени консултации по ЗИД на АПК,
разделени в 24 тематични области, като ЗЛПХМ бе включен в предложенията за изменения
и допълнения на нормативни актове в област „Здравеопазване“.
В рамките на втората консултация не са постъпили становища по предложенията за
изменения и допълнения на ЗЛПХМ.
Тази консултация обхваща само предложенията за изменения и допълнения на
ЗЛПХМ, по-конкретно по предложените нови общи правила за подобряване на
административното обслужване за гражданите и бизнеса.
Консултацията е насочена към:
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крайните потребители на административни услуги и лицата в обхвата на
регулациите по закона



към институциите, които реализират и участват в реализацията на
регулаторната политика и осъществяват административно обслужване в
рамките на обхвата на ЗЛПХМ



към институциите, които издават документи или поддържат регистри с данни,
информация и документи, необходими на граждани и бизнес за представянето
им в различните процедури в обхвата на ЗЛПХМ

Консултацията цели да се оцени в детайли и въздействието на предлаганите промени
върху заинтересованите страни.

1.2.

Цели на консултацията

 получаване на мнения и становища от заинтересованите страни за:


нивото на административна тежест в регулаторните процедури в обхвата на
ЗЛПХМ



обхвата и същността на предложените промени, израз на комплексното
административно обслужване и служебно начало



влиянието от въвеждането на предложенията върху процесите по реализация
на регулаторните процедури и по предоставяне на услугите



необходимите действия и разходи за реализация на предложенията



алтернативи по предложенията

 оценка на въздействието на предлаганите промени
 получаване на предложения
правителствената политика

за

по-ефективно

постигане

на

целите

на

 идентифициране на допълнителни възможности за подобряване на модела на
административното обслужване на гражданите и бизнеса
 ефективно планиране на процеса на въвеждане на промените, с оглед оценката на
въздействието им
Получените предложения ще бъдат публикувани съгласно т. 1.3.

1.3.

Консултационен процес

Обществената консултация се открива за 14 дни, като стартира на 22 октомври 2019 г.
Определянето на по-краткия срок за обществено обсъждане на проекта се налага от
обстоятелството, че това е трета предварителна обществена консултация по предложенията
за изменения и допълнения в ЗЛПХМ, като по първите две не са постъпили становища,
мнения, коментари или искания за удължаване на срокове. Обхватът и насоката на
промените са оповестени с консултациите, процедурата по съгласуването и приемането на
РМС № 704 от 05 октомври 2018 г. за приемане на мерки за трансформацията на модела на
административно обслужване, а текстовете с конкретни предложения са публикувани
първоначално на 04 декември 2018 г. Срокът е достатъчен за получаване на предложения,
включително такива за конкретно изследване и оценка на въздействието на предлаганите
промени в нормативния акт. В рамките на консултацията заинтересованите страни могат да
изразят своето мнение и да направят своите предложения за усъвършенстване на модела на

3

административно обслужване, в контекста на целите на правителствената политика в тази
област.
Консултационният документ се публикува на Портала за обществени консултации
www.strategy.bg.
Предвижда се и провеждане на срещи със заинтересовани страни в периода 30 октомври –
01 ноември 2019 г. Заинтересованите страни ще бъдат поканени писмено да се запознаят с
документите по консултацията и да заявят интерес за участие за среща.
В рамките на консултацията ще се извърши и изследване на общественото мнение и
интервюта с лицата в обхвата на регулациите по закона, включително малки и средни
предприятия.
Предложения, коментари и становища могат да бъдат публикувани и изпращани на:
Портал за обществени консултации (изисква се регистрация)
E-mail k.bozhanov@government.bg и на e.sergieva@popovarnaudov.bg
Адрес: гр. София, 1594, бул. „Дондуков“ № 1
Системата за сигурно електронно връчване https://edelivery.egov.bg (изисква квалифициран
електронен подпис или ПИК на НОИ)
За въпроси или необходимост от допълнителна информация: Eлеонора Сергиева, тел. 02/858
19 01, мобилен телефон: 0899 91 22 33
Обратна връзка: След приключването на обществената консултация всички предложения ще
бъдат обобщени в справката за отразяване на предложенията, която ще бъде публикувана на
Портала за обществени консултации.

1.4.

Релевантни документи и нормативни актове

 Стратегия за развитие на държавната администрация 2014 – 2020 г.
 Базисен модел за комплексно административно обслужване
 Административнопроцесуален кодекс
 Наредба за административното обслужване

2. Описание на предложението

В регулаторните процедури в обхвата на ЗЛПХМ са идентифицирани проблеми,
които могат да се обобщят в следните насоки:
2.1. Пречки за достигането на висок стандарт за качество на обслужването поради
нарушение на принципите на комплексното административно обслужване и служебното
начало, с оглед отдаван приоритет на ЗЛПХМ пред общите правила на АПК, ЗА и ЗЕУ в
процедурите по:









регистрация за производство на лекарствени продукти
разрешения за внос на лекарствени продукти
разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти
регистрация като посредници в областта на лекарствените продукти
разрешения за паралелен внос на лекарствени продукти
разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека
регистрация на дрогерии
разрешения за реклама на лекарствени продукти
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2.2. Пречка за цялостна електронизация на процесите по предоставяне на услугите до ниво
4, поради изискване на законово ниво представянето на документи за заплащане на такси в
следните процедури в обхвата на ЗЛПХМ:












издаване на разрешения за употреба на лекарствени продукти и промени в
издадени разрешения;
издаване на сертификат за освобождаване на партида на ваксина или на
имунологичен лекарствен продукт, предназначени за имунизация и за
освобождаване на партида от лекарствен продукт, получен от човешка кръв
или човешка плазма;
издаване на разрешения за производство/внос на лекарствени продукти и на
лекарствени продукти, предназначени за клинично изпитване и промени в
издадени разрешения
регистрации на производители, вносители и/или търговци на едро с активни
вещества
издаване на разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти
регистрации на лицата, осъществяващи посредничество в областта на
лекарствените продукти
издаване на разрешения за паралелен внос на лекарствени продукти
издаване на разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в
аптека
регистрации на дрогерии
издаване на разрешения за реклама на лекарствени продукти

2.3. Липса на проверки по служебен път в публични регистри и изискване от заявителите на
документи за удостоверяване на вписаните в регистрите обстоятелства, поради това че не са
налице необходимите, заложени в ЗОАРАКСД, елементи за публичност на регистрите.
Конкретните регистри, за които са идентифицирани отклонения в различна степен и
проявление са:




водените от ИАЛ регистри на:
 производителите и вносителите на лекарствени продукти на територията
на Република България и на квалифицираните лица по чл.148, т. 3 и по чл.
161, ал. 2, т.1
 производителите, вносителите и търговците на едро с активни вещества
 разрешените за употреба и регистрираните лекарствени продукти на
територията на Република България
 търговците на едро с лекарствени продукти на територията на Република
България
 посредниците в областта на лекарствените продукти
 издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти
 разрешените клинични изпитвания
 издадените разрешения за паралелен внос.
водените от РЗИ регистри за регистрация на дрогерии.

2.4. Липса на яснота за сроковете за отстраняване на нередовности по подадени заявления, в
несъответствие със ЗОАРАКСД и възможност за определянето им по преценка на ИАЛ в
процедурите по:
 промяна тип II в издадени разрешения за употреба на лекарствени продукти
 внос на лекарствени продукти
 регистрация на дрогерия
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2.5. Недостатъчно използване на предимствата на института „мълчаливо съгласие“ при
издаване на разрешения и на удостоверения за извършване на еднократни сделки или
действия, предвиден в ЗОАРАКСД като инструмент за намаляване на административната
тежест за граждани и бизнес и за прилагащи институции, като приложимостта на същия се
разглежда по отношение на следните процедури в обхвата на ЗЛПХМ:
 издаване на становище на Агенцията за ядрено регулиране в рамките на
процедурата по издаване на разрешение за търговия на едро с
радиофармацевтици
 издаване на хигиенно заключение от съответната РЗИ в рамките на
процедурата по издаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени
продукти в аптека
 издаване на разрешения за съхранение и продажба на лекарствени продукти от
лекарите и лекарите по дентална медицина
2.6. Регламентация, в противоречие със ЗОАРАКСД, на ниво подзаконов нормативен акт на
регулаторния режим по издаване на разрешения за съхранение и продажба на лекарствени
продукти от лекарите и лекарите по дентална медицина, когато в населеното място няма
аптека

Конкретните предложения, предмет на проекта на разглеждания акт, могат да се
обобщят така:
2.1. Предложения, израз на комплексното административно обслужване и служебното
начало за определяне на обстоятелства, които следва да се установяват по служебен път, на
база посочване на идентификационни данни от заявителите:





завършено образование
наличие на редовна материална база
наличие на персонал по трудов договор;
наличие на регистрации и разрешения по други регулации, за които са
налице регламентирани публични регистри

2.2. Предложения, израз на комплексното административно обслужване и служебното
начало за регламентиране на служебно снабдяване от ИАЛ, като орган, водещ процедурите
на становища, издавани от други органи:
 становище на АЯР в процедурата по чл.199, ал.4 от ЗЛПХМ за издаване на
разрешения за търговия на едро с радиофармацевтици;
 хигиенно заключение на РЗИ в процедурата по чл.228 за издаване на
разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти
2.3. Предложения, насочени към премахване на пречки за електронизация на процесите по
предоставяне на услугите, изразяващи се в изисквания за представяне на документи за
платена такса, в случаите, в които тя е платена по електронен път
2.4. Регламентиране воденето на публични електронни регистри за регулациите по закона, в
съответствие със ЗОАРКАСД и удостоверяване на обстоятелствата, вписани в тях, на база
посочване от заявителите, вместо представяне на документи
2.5. Определяне на срокове за отстраняване на недостатъци по заявления по горепосочените
три регулаторни режима, в съответствие със ЗОАРАКСД
2.6. Осигуряване приложимостта на института на мълчаливото съгласие в горепосочените
три процедури
2.7. Регламентиране на законово ниво, в съответствие със ЗОАРАКСД на регулаторния
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режим по издаване на разрешения за съхранение и продажба на лекарствени продукти от
лекарите и лекарите по дентална медицина, когато в населеното място няма аптека, вместо
досегашната подзаконова уредба

3. Въпроси за обсъждане
3.1.1. Какво е Вашето мнение за регулаторните процедури по ЗЛПХМ от гледна точка на
административната тежест и качеството на обслужването ?
ясни, реализират се в адекватни срокове и не се нуждаят от промяна
отнемат необосновано дълго време
има различни практики при прилагането им
могат да се опростят, като не се изисква представянето на документи, издавани от
други органи и се правят служебни проверки
могат да се опростят, като се съкратят сроковете за извършването им
друго (моля посочете)
3.1.2. Замяната на изискванията за представяне в регулаторните процедури по ЗЛПХМ от
заявителите на следните документи:







дипломи и документи за придобито или признато в България образование
данни за издадени решения за оценка на въздействие върху околната среда
данни и документи за притежавана собственост или право на ползване
документи за въвеждане в експлоатация
данни за наличието на сключени трудови договори
данни за придобит трудов стаж

с изисквания за посочване от тях на идентификационни данни и извършване на служебна
проверка от ИАЛ или РЗИ ще:
облекчи регулаторните процедури за заявителите
няма да окаже съществено влияние върху регулаторните процедури, включително
време за предоставяне и качество на обслужването
ще окаже негативно влияние върху процесите по реализация на процедурите поради
необходимост от повече време за проверки от страна на органите
друго (моля посочете)
3.1.3. Смятате ли че рамката на контролната дейност на органите по ЗЛПХМ, вкл.
извършването на проверки при субектите в обхвата на регулациите по закона могат да бъдат
облекчени за участващите страни – институции, граждани, бизнес от прилагането на
принципа на служебно осигуряване за нуждите на производството на информация и
документи, които заявителите вече са представили на органите в различните
регистрационни и разрешителни процедури по закона?
да
не
друго (моля посочете)
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3.2.1. Подкрепяте ли при издаване на разрешение за търговия на едро с радиофармацевтици
да отпаднат изискванията за представяне от заявителя на документ – становище на
Агенцията за ядрено регулиране, като същото да се издава по служебен път от АЯР, по
служебно искане на ИАЛ?
 Срокът от 14 дни, в който АЯР да даде становище според Вас е:
достатъчен и приемлив
кратък
излишно дълъг и ще забави цялата процедура
друго (моля посочете)
 Ако непроизнасянето в този срок се приеме за положително становище на АЯР, то:
няма риск по отношение на крайния акт по процедурата по разрешаване
становището е от съществено значение за преценката по крайния акт по процедурата
и е налице висок риск
ще се спести административен ресурс за подготовка на положителни становища, за
които законовите предпоставки за издаване са налице
друго (моля посочете)
3.2.2. Подкрепяте ли при издаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени
продукти в аптека да отпадне изискването за представяне от заявителя на документ хигиенно заключение, издадено от съответната РЗИ, като същото да се издава по служебен
път от РЗИ, по служебно искане на ИАЛ?
 Срокът от 7 дни, в който РЗИ да даде заключение според Вас е:
достатъчен и приемлив
кратък
излишно дълъг и ще забави цялата процедура
друго (моля посочете)
 Ако непроизнасянето в този срок се приеме за положително заключение на РЗИ, то:
няма риск по отношение на крайния акт по процедурата по разрешаване
заключението е от съществено значение за преценката по крайния акт по процедурата
и е налице висок риск
ще се спести административен ресурс за подготовка на положителни заключения, за
които законовите предпоставки за издаване са налице
друго (моля посочете)
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3.3. Премахването на изискването за представяне към заявленията на документ за внесена
държавна такса, когато плащането се извършва по електронен път, според Вас:
ще облекчи процедурите
ще затрудни проследимостта на изпълнението на задължението за внасяне на такса
няма да окаже съществено влияние върху протичането на процедурите
друго (моля посочете)
3.4. Според Вас въвеждането на изрично изискване регистрите по ЗЛПХМ, водени от ИАЛ и
РЗИ за регулаторните процедури по закона да се поддържат по реда на ЗОАРАКСД и
залагането на изисквания за удостоверяване на обстоятелствата, вписани в тях, на база
посочване от заявителите, вместо представяне на документи:
ще доведе до положителен ефект при използване на функцията „публичност“
ще позволи извършване на служебни справки, без необходимост заявителите да
представят документи за вписани в регистрите данни и обстоятелства
няма да доведе до съществени промени относно изискванията за представяне на
документи за удостоверяване на обстоятелства, вписани в регистрите
друго (моля посочете)
3.5. Според Вас законовото определяне на срокове, в случаите, в които органът може да
изисква отстраняване на нередовност по подадените заявления в процедурите по ЗЛПХМ за:
 промени в разрешения за употреба на лекарствени продукти (30 дни)
 за внос на лекарствени продукти (10 работни дни)
 за регистрация на дрогерия (10 работни дни)
представлява улеснение за заявителите и ще позволи ускоряване на процедурите
ще доведе до обратен ефект поради липсата на гъвкавост
няма да окаже съществено влияние върху регулаторните процедури, включително
време за предоставяне и качество на обслужването
друго (моля посочете)
3.6. Изричното регламентиране на мълчаливото съгласие при издаването на разрешения за
съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекарите и лекарите по дентална
медицина, когато в населеното място няма аптека, което да се счита за налично след
извършване от РЗИ на предвидената в Наредба № 5 от 06.07.2011 г. проверка на място и
липса на издаване в срока по чл. 4, ал. 2 от Наредбата на изричен акт за разрешение или
мотивиран отказ, според Вас:
създава необосновани рискове
ще облекчи процедурата, като предостави възможност на лекарите да започнат
съхранение и продажба на продуктите
ще се спести административен ресурс за подготовка на разрешения, за които
законовите предпоставки за издаване са налице
друго (моля посочете)
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3.7. Имате ли други предложения

4. Документи, съпътстващи обществената консултация
 Предложения за изменения и допълнения в Закона за лекарствените продукти в
хуманната медицина, в консолидирана версия на текстовете, в които са предложени
промени
 Информация за първа проведена обществена консултация, чрез публикация на
Портала за обществени консултации в периода 04 декември 2018 г. – 03 януари 2019
г. по ЗИД на АПК, част от който са предложенията за изменения и допълнения на
ЗЛПХМ - тук
 Информация за втора проведена обществена консултация, чрез публикация на
Портала за обществени консултации в периода 08 март 2019 г. – 22 март 2019 г. в
област Здравеопазване, част от 24-те тематични области на изменения и допълнения
в нормативни актове в обхвата на ЗИД на АПК, част от който са предложенията за
изменения и допълнения на ЗЛПХМ - тук
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