
Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я 

Н А Р О Д Н О  С Ъ Б Р А Н И Е  

Проект 

 

 

З  А  К  О  Н 
 

за допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина 

 

(Обн., ДВ, бр. 31 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 19, 65 и 71 от 2008 г.  

и бр. 10, 23 и 41 от 2009 г.) 

 

§ 1. В чл. 262 се създава ал. 8: 

„(8) Със средства от републиканския бюджет извън обхвата на 

задължителното здравно осигуряване могат да се заплащат лекарствени 

продукти, отпускани по лекарско предписание, които не са включени в списъка 

по ал. 1, необходими за профилактика или лечение при епидемични взривове, 

епидемии, пандемии, както и при наличието на предполагаемо или потвърдено 

разпространение на химически или биологични агенти или ядрена радиация.” 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

 

§ 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен 

вестник". 

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на ……………………… 

2009 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ: 

 

(Цецка Цачева) 



 

МОТИВИ 

 

към проекта на Закон за допълнение на Закона за лекарствените продукти 

в хуманната медицина 
 

 

 

С проекта на Закон за допълнение на Закона за лекарствените 

продукти в хуманната медицина се предлага допълнение на чл. 262 от закона, 

което има за цел облекчаване на режима за закупуване на лекарствени продукти 

със средства от републиканския бюджет извън задължителното здравно 

осигуряване, когато в страната има епидемични взривове, епидемии, пандемии 

или при наличието на предполагаемо или потвърдено разпространение на 

химически или биологични агенти или ядрена радиация. Въвежда се 

изключение за лекарствените продукти, отпускани по лекарско предписание, 

необходими за профилактика или лечение при епидемични взривове, епидемии, 

пандемии или при наличието на предполагаемо или потвърдено 

разпространение на химически или биологични агенти или ядрена радиация, да 

не са включени в Позитивния лекарствен списък. 

Предложеното допълнение се налага, тъй като в ситуации на 

епидемия, причинена от нов вид микроорганизми, както и при други 

извънредни обстоятелства обикновено се касае за необходимост от 

профилактика или лечение с лекарствени продукти, които са разрешени за 

употреба вече в условията на извънредна ситуация, но възможността за 

спешното им закупуване е ограничена от множеството действащи нормативни 

режими на регулация при разходването на публични средства за лекарствени 

продукти.   

 

 

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

(Бойко Борисов) 



 

 

 


