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В публикуваната  версия  на  това 
решение,  някои  от  данните  са 
заличени в съответствие с чл. 55, 
ал.2,  от  ЗЗК,  с  който  не  се 
допуска  разгласяването  на 
търговски  тайни  или  други 
защитени от закон тайни. 
Заличените  данни  са  отбелязани 
със (......)*



В  Комисията  за  защита  на  конкуренцията  (КЗК)  е  образувано 
производство по преписка № КЗК-167/11.02.2014 г. на основание чл. 38, ал. 1, т. 
1  от  Закона  за  защита  на  конкуренцията  (ЗЗК)  с  Решение  на  КЗК  № 
168/05.02.2014 г., за изготвяне на становище от КЗК относно съответствието с 
правилата  на  конкуренцията  на  Закона  за  здравното  осигуряване  (ЗЗО)  и 
свързаните с него нормативни актове, регламентиращи възможността Български 
лекарски  съюз  (БЛС),  Български  зъболекарски  съюз  (БЗС)  и  Български 
фармацевтичен  съюз  (БФС),  в  качеството  им  на  съсловни  организации  и 
сдружения на предприятия, да договарят и участват в приемането на нормативни 
административни  актове,  определящи  условия,  обеми  и  цени  в  рамките  на 
задължителното  здравно  осигуряване,  задължителни  за  изпълнителите  на 
медицинска помощ и аптеките като предприятия, сключили договор с НЗОК. 

ЗЗО регламентира участието на горепосочените съсловни организации при 
договарянето и одобряването на подзаконови нормативни актове, като:

 Националният рамков договор (НРД) за медицинските дейности и НРД 
за  денталните  дейности  се  изготвят  и  приемат  от  представители  на 
Националната  здравноосигурителна  каса  (НЗОК)  и  представители  на  БЛС, 
съответно на БЗС (чл. 54 от ЗЗО);

 Обемите и цените на медицинската помощ се договарят и приемат от 
представители на НЗОК и БЛС, съответно на БЗС (чл. 55д от ЗЗО);

 Условията и редът за сключване на  договори за отпускане и заплащане 
на  лекарствени  продукти  по  чл.  262,  ал.  6,  т.  1  от  Закона  за  лекарствените 
продукти  в  хуманната  медицина  (ЗЛПХМ),  на  медицински  изделия  и  на 
диетични  храни  за  специални  медицински  цели,  заплащани  напълно  или 
частично от НЗОК (Условия  и ред за сключване на договори) се съгласуват от 
представители на НЗОК и представители на БФС (чл. 45, ал. 15 от ЗЗО).

При проучването по преписката, на основание чл.  45, т.  1 от Закона за 
защита  на  конкуренцията  КЗК  изиска  становище  от  Министерство  на 
здравеопазването,  Национална  здравноосигурителна  каса,  Български  лекарски 
съюз, Български зъболекарски съюз, Български фармацевтичен съюз, Асоциация 
на собствениците на аптеки, Национална аптечна камара, Съюз на българските 
фармацевти, Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България, 
Център  за  защита  правата  в  здравеопазването,  Национална  пациентска 
организация,  Българска  асоциация  за  закрила  на  пациентите,  Национална 
асоциация на частните болници, Национално сдружение на частните болници, 
Асоциация на лицензираните дружествата за доброволно здравно осигуряване, 
IMS Health България. 

СТАНОВИЩЕ
НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Министерството  на  здравеопазването  (МЗ)  отбелязва,  че  съгласно  ЗЗО 
националните рамкови договори, както и обемите и цените за медицинските и за 
денталните дейности, се приемат от НЗОК и БЛС, съответно БЗС. Представители 
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на НЗОК в договорния процес са управителят и членове на Надзорния съвет на 
НЗОК. Съгласно чл. 13, ал. 1 от ЗЗО Надзорният съвет на НЗОК се състои от 9 
членове  –  един  представител  на  представителните  организации  за  защита 
правата на пациентите, двама представители на представителните организации 
на  работниците  и  служителите,  двама  представители  на  представителните 
организации на работодателите и 4 представители на държавата, един от които е 
изпълнителният директор на Националната агенция за приходите. Според МЗ по 
този начин  в процеса на договаряне имат представителство всички страни,  
които участват в предоставянето и ползването на медицинска помощ. 

МЗ посочва, че широкото представителство при вземане на решение има 
положителни ефекти като възможност да се обсъдят гледните точки на всички 
участници  в  процеса,  използване  на  експертния  потенциал  на  страните, 
равнопоставено  участие  в  преговорите,  с  което  се  осигурява  съответствие  с 
правилата на конкуренцията.

МЗ посочва, че в ЗЗО е уредено съдържанието на националните рамкови 
договори, както и изискванията, които не могат да се съдържат в тях (чл. 55, ал. 
2  и  3),  като  въпросите,  свързани  с  гарантиране  на  равнопоставеност  на 
пациентите и на лечебните заведения, са изрично изключени от съдържанието 
им.

МЗ посочва, че съгласно чл. 168 (7) от Договора за функционирането на 
Европейския съюз (ДФЕС) държавите членки имат изключителна компетентност 
по отношение на здравната си политика, поради което въпросът, кои да бъдат 
участниците в процеса по определяне на правила за предоставяне на медицинска 
помощ със средства от здравноосигурителни вноски, както и правомощията на 
участниците в процеса, представляват индивидуално решение на всяка държава 
членка на ЕС.

МЗ  посочва,  че  националните  рамкови  договори  са  нормативни 
административни актове, които имат действие на територията на цялата страна 
и  са  задължителни  за  НЗОК,  РЗОК,  изпълнителите  на  медицинска  помощ, 
осигурените  лица  и  осигурителите.  В  чл.  105а  и  105г  от  ЗЗО са  предвидени 
санкции за нарушения. Съгласно чл. 55д, ал. 8 от ЗЗО приетите обеми и цени на 
медицинските  и  денталните  дейности  са  задължителни  за  НЗОК,  РЗОК, 
изпълнителите  на  медицинска  помощ.  Контролът  по  изпълнението  на 
договорите се осъществява от РЗОК.
 

СТАНОВИЩЕ
НА НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

Националната  здравноосигурителна  каса  (НЗОК)  отбелязва,  че 
медицинската  и  денталната  помощ,  предоставяна  по  реда  на  задължителното 
здравно  осигуряване,  обхваща  основната  част  от  пазара  на  здравни  услуги  в 
България. 

Според  НЗОК  широкият  кръг  лица,  участващи  на  пазара  на  здравни 
услуги, предполага постигането на обществен консенсус. НЗОК подчертава, че 
здравноосигурените  лица  се  представляват  от  самата  НЗОК,  поради  което, 
според НЗОК, не е необходимо участието на представителните организации на 
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пациентите при  постигането  на  този  обществен  консенсус.  В  Закона  за 
съсловните  организации  на  лекарите  и  на  лекарите  по  дентална  медицина 
(ЗСОЛЛДМ) и в Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите 
(ЗСОМФ) е установено задължително членство в БЛС и БЗС, съответно в БФС. 
НЗОК  счита,  че  участието  на  съсловните  организации  в  договарянето  и 
приемането  на  нормативни  административни  актове,  определящи  обеми, 
условия  и  цени  в  рамките  на  задължителното  здравно  осигуряване,  е 
необходимо,  за  да  може  НЗОК  да  изпълни  целта  си  да  осигури  достъпна  и 
качествена  медицинска  помощ.  Участието  на  съсловните  организации 
защитава интересите на участниците в този процес.  Според НЗОК  би било 
полезно и прякото участие на лечебните заведения под някаква форма. НЗОК 
отбелязва,  че  балансирането  на  интересите  на  всички  участници  е  трудно  в 
условията на ограничен бюджет.

НЗОК посочва,  че задължителното здравно осигуряване обхваща широк 
кръг правни субекти – лечебни заведения и аптеки, както и здравноосигурените 
лица,  което  налага  приемането  на  актове,  които  определят  условията  на 
договорите  с  лечебните  заведения  и  аптеките,  както  и  обемите  и  цените  на 
медицинските и дентални дейности. В случай на неизпълнение НЗОК разполага 
с правомощия да налага предвидените в ЗЗО санкции.

СТАНОВИЩЕ
НА БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

В становището си до КЗК БЛС изразява мнението, че организацията не 
представлява предприятие, нито сдружение на предприятия. 

В  подкрепа  на  тезата  си  БЛС  посочва  Решение  № 29/11.11.1998  г.  на 
Конституционния съд на Република България (КС на РБ) по к.д. № 28/1998 г., с 
което БЛС е определен като публичноправен субект с конкретни държавнически 
правомощия, делегирани в изпълнение на задължението на държавата по чл. 52, 
ал.  3  от Конституцията на Република България (КРБ)  да  закриля здравето на 
гражданите  и  да  им  гарантира  качествено  и  добросъвестно  медицинско 
обслужване. 

Лекарският съюз посочва и Решение на СЕС от 19 февруари 2002 г. по 
дело  Wouters  и  др.,  C-309/99,  Recueil,  стр.  I  –  1577,  точка  57  и  цитираната 
съдебна практика, според което сходна съсловна организация на регулирана и 
свободна  професия,  каквато  е  Нидерландската  адвокатура  „не  представлява 
предприятие или група предприятия за целите на чл. 86 от Договора за ЕО1“. 
БЛС заключава, че въз основа на посоченото решение и някои подобни на него в 
ЕС е установена трайна практика,  отричаща презумптивното приравняване на 
съсловните организации на сдружения на предприятия, тъй като дейността им 
често е приравнена към упражняването на прерогативи на публичната власт. 

Според  БЛС  участието  на  съюза  в  договарянето  и  приемането  на 
нормативни  административни  актове,  определящи  обеми,  условия  и  цени,  е 
характерно  за  избрания  в  страната  модел  на  финансиране. 
Здравноосигурителната  система  се  характеризира  с  натрупване  на  средства  в 
1 Настоящ чл. 82 ЕО
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специални  институции,  които  заплащат  извършените  медицински  услуги  на 
съответните  лица.  Ресурсът  е  за  сметка  на  специално  целево  облагане, 
представляващо  процент  от  съответния  доход  на  лицето  или  процент  от 
определен  праг.  Присъщо  за  модела  е  договорното  начало.  На  тази  основа, 
според БЛС в чл. 5, т. 8 от ЗЗО е посочен като основен принцип договарянето 
между НЗОК и изпълнителите на медицинска помощ. Въз основа на това, във 
връзка  с  чл.  5,  т.  1-2  от  ЗСОЛЛДМ, БЛС сключва  НРД по  чл.  55  от  ЗЗО и 
Договора за обеми и цени по чл. 55д от ЗЗО, осигурявайки, според БЛС, баланс и 
равноправие в системата. 

Избраният в страната модел „Здравноосигурителна система“ се отличава 
именно  по  договорното  начало  от  други  основни  модели,  като  Беверидж 
(Великобритания),  Либералната  система,  Семашко  (бившите  социалистически 
страни),  Смесената  система  и  др.  Според  БЛС,  чрез  договорното  начало, 
осъществено през призмата на публичната делегация на правомощията на съюза, 
се осигурява задължението на държавата по чл. 52 от КРБ и чл. 2 от Закона за 
здравето.  БЛС  намира  за  недопустимо  едностранното  администриране  на 
обемите  и  цените  от  страна  на  НЗОК  или  изпълнителната  власт.  Такова 
поведение би противоречало на независимостта на бюджета на Здравната каса от 
този на държавата (чл. 22, ал.1 от ЗЗО и Решение № 8/04.07.2012 г. по к.д. № 
16/2011  г.  на  КС  на  РБ).  С  оглед  първичните  постулати  на  института  на 
договорното правоотношение, БЛС счита за недопустимо един от договорните 
партньори  да  определи  рамката  на  правоотношението,  тъй  като  това  ще  му 
осигури надмощие.

В заключение, БЛС изразява мнението, че ролята на съюза в договарянето 
и  приемането  на  нормативни  административни  актове,  определящи  обеми, 
условия  и  цени  в  рамките  на  задължителното  здравно  осигуряване,  е 
основополагаща  и  неопровержима.  Различна  от  тази  политика  би  била 
несъвместима с избрания модел на задължително здравно осигуряване и би била 
деструктивна  за  функционирането  на  здравната  система,  подлагайки  на  риск 
изпълнението на чл. 52 от КРБ и чл. 2 от Закона за здравето.                

СТАНОВИЩЕ
НА БЪЛГАРСКИ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

Българският зъболекарски съюз (БЗС) отбелязва, че съгласно чл. 5, т. 2 от 
ЗСОЛЛДМ съюзът представлява своите членове като страна при сключването на 
Националния  рамков  договор.  Подчертава  се,  че  това  участие  на  БЗС  е 
задължително,  за  да  се  гарантира  конкуренцията.  В  противен  случай  НЗОК 
еднолично ще определя видовете медицинска помощ, гарантирани от бюджета, 
условията и реда за оказването й, критерии за качество и достъпност, изисквания 
към изпълнителите. Според БЗС управлението и разходването на средствата от 
задължителните здравноосигурителни вноски не може да става без участието на 
изпълнителите на здравните дейности. 

БЗС счита, че НРД трябва да са регламентирани по начина, по който това е 
направено  в  момента  –  отделени  договори  за  медицинските  и  за  денталните 
дейности,  като  БЗС  се  застъпва  за  спазване  на  договорното  начало  и 
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равнопоставеност на страните при преговорите. Според БЗС по този начин се 
гарантират  правилното  разходване  на  средствата,  защитата  на  правата  на 
пациентите и на изпълнителите.

БЗС  посочва,  че  въпреки  липсата  на  единно  европейско  здравно 
законодателство  и  наложените  много  системни  разновидности,  съгласно 
приетата  „Харта  от  Талин“  на  Световната  здравна  организация  (СЗО): 
„Механизмите  за  финансиране  трябва  да  предвиждат  стимули  за  
ефективната  организация  на  медицинското  обслужване,  да  свързват 
разпределението  на  ресурсите  към  доставчиците  на  основата  на  тяхното 
изпълнение и потребностите на населението („стратегичаско закупуване“) и 
да  съдействат  за  повишаване  отчетността  и  прозрачността  при 
използването  на  средствата.“ Според  БЗС  обобщеният  преглед  на 
европейските  модели  показва  транспониране  на  същите  принципи  за 
„стратегическо  закупуване“  и  в  българското  здравно  осигуряване,  а  именно 
минималните  пакети  здравни  услуги  се  фиксират,  регулират  и  договарят  в 
национален  мащаб.  БЗС  отбелязва,  че  по  подобие  на  практиката  в  ЕС  и  в 
България здравните разходи на фондовете, заплащащи здравни услуги, са винаги 
в процес на договаряне между фондовете и представителите на предоставящите 
здравни услуги. 

СТАНОВИЩЕ
НА БЪЛГАРСКИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН СЪЮЗ

В  становището  си  БФС  заявява,  че  основно  правомощие  на  съюза  по 
силата на чл. 5, ал. 1 от ЗСОМФ е представителството на правата и интересите 
на неговите членове. Съгласно чл. 5, т. 8 от ЗСОМФ, БФС има изрично уредено 
в закона правомощие по участие в изготвянето на нормативни административни 
актове в областта на фармацията. 

БФС заявява, че съгласно действащата нормативна уредба БФС не може 
да  има  влияние  върху  определяне  на  цените  и  обемите  на  лекарствените 
продукти,  заплащани от бюджета на НЗОК. Същите не попадат в обхвата на 
издаваните на основание чл. 45, ал. 15 от ЗЗО Условия и ред за сключване на 
договори. Налице е съществена разлика с правомощията на БЛС и БЗС по реда 
на Закона за здравното осигуряване, относно съдържанието и обхвата на НРД за 
медицинските  и  за  денталните  дейности  и  свързаните  с  приложението  им 
подзаконови  актове,  които  включват  определяне  на  цени  и  обеми  на 
медицинските  дейности.  БФС  няма  правомощия  (пряко  или  косвено  по 
съгласувателен или друг път) по определяне на цени и обеми на лекарствени 
продукти,  медицински  изделия  и  диетични  храни  за  специални  медицински 
цели, заплащани от бюджета на НЗОК. 

БФС застъпва становището, че участието му в изготвянето на Условията и 
реда за сключване на договори по чл. 45, ал. 15 от ЗЗО е необходимо, защото 
подзаконовият нормативен акт е от областта на фармацията. От друга страна, 
това се налага и с оглед изпълнение на функциите по осигуряване на безопасни и 
достъпни лекарствени продукти за здравноосигурените лица. Участието на БФС 
в приемането на Условията и реда за сключване на договори по чл. 45, ал. 15 от 
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ЗЗО,  осигурява  съответствието  им  с  Правилата  за  добра  фармацевтична 
практика. Чрез това си правомощие  БФС осъществява контрол върху лицата, 
които имат право да отпускат лекарствени продукти в хода на изпълнението 
на  индивидуалните  договори по  чл.  45,  ал.  15  от  ЗЗО.  На  следващо  място, 
участието на съсловната организация има за цел публичност и представителство 
на медицинските специалисти при определяне на условията и реда за работата 
им по договори с НЗОК. Правомощието на БФС по съгласуване на Условията и 
реда  за  сключване  на  договори  осигурява  освен  закрила  на  пациентите  и 
представителство  на  правата  и  интересите  на  магистър-фармацевтите  като 
изпълнители на всички дейности, необходими за изпълнението на сключените 
индивидуални договори. Участието на БФС в производството по чл. 45, ал. 15 е 
гаранция  за  непревишаване  на  правомощията  на  НЗОК според  предмета на  
подзаконовия акт, каквито случаи е имало преди изменението на ЗЗО през 2009  
г. 

В  заключение,  БФС  изтъква,  че  участието  му  в  съгласуването  на 
Условията  и  реда  за  сключване  на  договори  е  оправдано  от  гореизложените 
мотиви и евентуално нарушение на правилата на конкуренцията, не е основание 
за  преразглеждане  на  посочената  делегирана  компетентност  на  БФС. 
Противното би означавало съсредоточаване на цялата подзаконова делегация по 
издаване на Условията и реда за сключване на договори единствено в сферата на 
НЗОК като орган на държавната власт. Самото правомощие по издаване на 
подзаконов  нормативен  акт  не  може  да  противоречи  на  правилата  на 
конкуренцията, доколкото БФС не е единствен издател на акта.

СТАНОВИЩЕ
НА АСОЦИАЦИЯ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА АПТЕКИ

В  становището  си  Асоциацията  на  собствениците  на  аптеки  (АСА) 
уточнява, че на основание чл. 45, ал. 15 ЗЗО Условията и редът за сключване на 
договори между НЗОК и аптеките се договарят ежегодно при участието на 9 
представители  на  Здравната  каса  и  9  представители  на  БФС.  Въз  основа  на 
нормата се прави заключението, че винаги едната страна са притежателите на 
разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

АСА посочва също така, че БФС е съсловна организация, чийто членове 
са единствено магистър-фармацевти. По силата на чл. 1, ал. 1 от ЗСОМФ тя е 
призвана да представлява своите членове и да защитава техните професионални 
права  и  интереси.  Същевременно  притежател  на  разрешение  за  търговия  на 
дребно с лекарствени продукти може да бъде всяко физическо или юридическо 
лице, което отговаря на законовите изисквания, т.е. собственик на аптека може 
да  бъде  и  лице  без  фармацевтично  образование.  Въз  основа  на  това,  като 
изтъква, че член на съсловната организация може да бъде единствено магистър-
фармацевт,  а  собственик на  аптека  –  всяко физическо или юридическо лице, 
АСА  изразява  мнението,  че  БФС  няма  как  да  представлява  целия 
фармацевтичен бранш.  По този начин според Асоциацията възниква колизия 
между  ЗЗО  и  ЗСОМФ,  като  правата,  получени  по  силата  на  ЗЗО,  силно  и 
нелогично надвишават дадените им от ЗСОМФ.
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АСА представя и данни на IMS Health за 2013 г., според които пазарният 
дял на веригите аптеки е 75 % от общия дял, като по правило собствениците на 
вериги аптеки не са фармацевти. 

Асоциацията  е  на  мнение,  че  е  необходимо  да  се  направи  ясно 
разграничение между съсловна организация, браншова организация, профсъюзна 
организация и тяхната представителност. Според АСА съсловната организация е 
сдружение  на  хора  с  еднаква  професия  за  защита  на  професионалните  им 
интереси,  независимо  от  отношението  им  към  собствеността  на  бизнеса.  От 
друга  страна,  браншовата  организация  е  сдружение  на  собственици  на 
предприятия  в  определена  област.  Асоциацията  подчертава,  че  в  миналото 
съсловна и браншова организация са били едно и също нещо, поради пряката 
връзка между собственост и образование. Членове на гилдия са могли да бъдат 
само  лица  със  съответното  образование  и  само  те  са  могли  да  упражняват 
бизнеса си на определена територия.  От този период е  останало и понятието 
„правоспособност“,  разбирано като разрешение на гилдията да  практикуваш, 
независимо че притежаваш съответното образование. Така на практика според 
АСА се контролира навлизането в бизнеса. 

На  следващо  място,  Асоциацията  изразява  и  мнението,  че  БФС  не 
защитава и интересите на фармацевтите – собственици на повече от една  
аптека.  Посочва  се,  че  съсловната  организация  води  целенасочена  политика 
срещу веригите аптеки, намираща израз в лобиране за: законово ограничаване 
броя на аптеките, притежавани от един собственик; ограничаване собствеността 
на аптеките до магистър-фармацевти; лимитиране броя рецепти, изпълнявани от 
една  аптека;  фиксиране  цените  на  лекарствените  продукти;  ограничаване 
производството на магистър-фармацевти от висшите училища. 

С оглед на това, че Условията и редът за сключването на договори между 
НЗОК  и  търговците  на  дребно  с  лекарствени  продукти  са  със  статут  на 
подзаконов  нормативен  акт,  АСА  прави  извода,  че  БФС  прави  опити  да 
имплементира в посочения акт всички цели, които не е успяла да превърне в 
норма. Асоциацията счита за прецедент в правото, субект, който не е страна по 
индивидуалните  договори  между  Здравната  каса  и  аптеките,  да  преговаря 
еднолично по неговото съдържание. Според АСА фармацевтичният съюз не е 
браншова организация и не е  изпълнител по договора,  поради което БФС не 
може да договаря нищо, свързано с чисто търговските взаимоотношения между 
НЗОК  и  притежателите  на  разрешение  за  търговия  на  дребно  с  лекарствени 
продукти.  АСА  изразява  и  мнението,  че  овластяването  на  БФС  ще  има 
дългосрочни  негативни  последици  както  за  аптечния  пазари,  така  и  за 
пациентите.           

СТАНОВИЩЕ
НА НАЦИОНАЛНА АПТЕЧНА КАМАРА

В  становището  си  Националната  аптечна  камера  (НАК),  заявява  че 
разпоредбата на чл. 45, ал. 15 от ЗЗО е императивна и не подлежи на коментар. 
Административни актове се издават от оправомощени по закон органи, в случая 
НЗОК и  БФС.  От  камарата  са  на  мнение,  че  съществуват  множество  такива 
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практики,  при  които  оправомощените  със  закон  организации  (Камара  на 
нотариусите, Висшият адвокатски съвет, Камара на архитектите) осъществяват 
нормативна регулация  върху вида и качеството на извършваните дейности.

БФС като независима професионална организация обединява специалисти 
от всички сектори на фармацията у нас и разполага с необходимия експертен 
капацитет да остойности най-качествено интереса на магистър фармацевтите – 
ръководители на аптеки, на собствениците на търговци на дребно с лекарствени 
продукти и едновременно с това на интереса на пациентите и на държавата като 
гарант на здравето на всички нейни граждани и публичния интерес. 

Камарата заявява,  че  от съществуващите организации,  единствено  БФС 
има статут на казионна, непартийна и необвързана с бизнес интереси. В този 
смисъл участието им в договарянето и приемането на административни актове, 
определящи  обеми,  условия  и  цени  в  рамките  на  задължителното  здравно 
осигуряване гарантира интересите на фармацевтите и търговците на дребно с 
лекарствени продукти. 

СТАНОВИЩЕ
НА СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ФАРМАЦЕВТИ

Съюзът  на  българските  фармацевти  (СБФ)  посочва,  че  БФС  участва 
единствено  в  приемането  на  Условията  и  реда  за  сключване  на  договори  за 
заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от ЗЛПХМ, за които 
Върховният  административен  съд  е  приел,  че  представляват  подзаконов 
нормативен акт с  Решение № 11225/01.08.2013 г.,  потвърдено с  Решение № 
214/09.01.2014 г. СБФ посочва, че Условията и редът за сключване на договори 
не предвиждат обеми и цени, свързани с лекарствените продукти от Позитивния 
лекарствен  списък,  но  уреждат  редица  условия,  при  които  се  отпускат 
лекарствените  продукти.  Представителите  на  БФС  имат  възможност  да 
определят  не  само  изисквания  за  правилното  отпускане  на  лекарствата  и 
обслужване на пациентите, но и условия от счетоводно-оперативен и финансов 
характер като софтуер и схема на отчитане.

СБФ счита, че участието на БФС в договарянето на условията на работа на 
аптеките е необходимо, но ролята на съсловната организация като договарящ по 
всички  условия  не  представлява  ефективен  механизъм  за  защита  на  
обществения интерес.

Според  СБФ настоящият  режим е  резултат  от  естествена  еволюция  от 
едностранно определяне  на  условията  по  договорите  с  аптеките  от  НЗОК до 
процедура на съгласуване между НЗОК и БФС (след 2009 г.). СБФ счита, че това 
договаряне е необходимо и полезно за съвместната работа на аптеките с НЗОК. 
СБФ отбелязва, че при настоящия режим търговците на дребно с лекарствени 
продукти не са представени в процедурата по чл. 45, ал. 15 от ЗЗО, тъй като с 
изменението на чл.  222,  ал.  1  в  сила от  26.07.2008 г.  отпада  необходимостта 
търговецът да е магистър-фармацевт.

Според СБФ процедурата по съгласуване на условията на договорите само 
с БФС отваря възможности за лобизъм от страна на БФС за защита на интереси 
на  част  от  членовете  на  организацията.  СБФ  счита,  че  БФС  не  защитава 
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адекватно интересите на магистър-фармацевтите, които са избрали да работят в 
аптека, без да поемат риска от самостоятелна дейност като търговец на дребно. 
СБФ посочва, че в страните, където съществуват обединения на собствениците 
на  аптеки,  тези  обединения  получават  право  да  бъдат  членове  на 
Фармацевтичния съюз на Европейския съюз. 

СБФ посочва като пример как БФС защитава интересите само на част от 
съсловието ограничението в броя на рецептите, които могат да се обработват от 
един магистър-фармацевт,  вкл.  определянето на по-висок коефициент (1½) за 
изчисляване  на  максималния брой рецепти за  магистър-фармацевт,  който е  и 
ръководител на аптеката. 

Според СБФ, БФС използва участието си в  договарянето,  за  да  налага 
ненужни  и  необосновани  изисквания  към  работата  на  магистър-
фармацевтите,  като  предвиденото  в  чл.  15,  ал.  2  от  типовия  договор  към 
проекта на Условия и ред за сключване на договори изискване въвеждането на 
информацията в софтуера за отчет пред НЗОК да се извършва само в приемното 
помещение. Според СБФ, по този начин се препятства възможността работата в 
аптеката  да  се  организира  по  най-ефективния  начин,  без  да  създава 
допълнителни гаранции за по-добро и адекватно обслужване на пациентите. 

СТАНОВИЩЕ
НА НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА 

ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ В БЪЛГАРИЯ
Националното  сдружение  на  общопрактикуващите  лекари  в  България 

(НСОПЛБ)  изяснява,  че  БЛС е възстановен през  1990 г.  и  легитимиран като 
самостоятелна  законова  организация  през  1999  г.  със  Закона  за  съсловните 
организации. Посоченият нормативен акт определя структурата и дейността на 
БЛС. С оглед на това Сдружението счита, че лекарският съюз е по-зависим от 
законодателя, отколкото от лекарите. 

НСОПЛБ посочва също така, че от създаването на БЛС през 1990 г. до 
момента структурата, начина на формиране, органите на управление на съюза са 
останали непроменени за разлика от системата на здравеопазването в страната. 
Поради тази причина НСОПЛБ е на мнение, че лекарският съюз не отговаря на  
извършената промяна в здравеопазването – появата на професионални групи с 
напълно различни характеристики и  интереси,  което,  от  своя  страна,  изисква 
съответното  представителство  и  правомощия  за  защита  на  интересите  им. 
Посочва се, че към настоящия момент Управителният съвет на БЛС се състои от 
15 члена, които представляват 28 000 лекари. Сдружението изразява мнението, 
че  в  условията  на  разнородни  проблеми  и  интереси  на  различните 
професионални групи, без да се осигури равнопоставеност в представителството 
на  отделните  групи,  ръководният  орган  на  Съюза  едва  ли  би  могъл  да  води 
обективни и ефективни политики в интерес на всички. 

НСОПЛБ счита,  че  Лекарският събор,  който е  върховен орган  на  БЛС 
създава условия за неравнопоставеност при гласуването на решенията и липса 
на  възможност  за  защита  на  по-малките  групи  професионалисти. 
Сдружението  посочва,  че  представителите  на  общопрактикуващите  лекари  в 
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Събора  на  БЛС  са  около  17  %  от  всички  останали  лекари.  Спецификата  на 
работата им и начина за постигане на положителен финансов резултат са доста 
различни  от  тези  в  останалата  част  на  системата.  Малкото  представителство 
според  НСОПЛБ  обуславя  липсата  на  ефективен  контрол  чрез  гласуване. 
Подобно е положението и по отношение на други професионални групи, чиито 
интереси  остават  неудовлетворени.  С  оглед  на  тази  специфика  Сдружението 
счита за удачно създаването на организации на лекарите по отделни групи, които 
познават детайлно проблемите в своята област и са независими от решаването на 
проблемите под „една обща шапка“. Именно те следва да участват и в процеса на 
договаряне на условията за заплащане на медицинската помощ.    

Едновременно с това НСОПЛБ посочва, че подписването на НРД от БЛС 
задължава  всички  изпълнители  на  медицинска  помощ.  Според  Сдружението, 
НРД  по  своята  същност  не  е  рамков,  а  задължителен  договор,  тъй  като 
подписваните  впоследствие  индивидуални  договори  не  дават  възможност  за 
промяна  на  вече  приетите  условия.  Отговорността  за  изпълнението  им  е  на 
конкретния изпълнител, а БЛС не носи никаква отговорност. 

В  допълнение  Сдружението  посочва,  че  нормативната  уредба  определя 
БЛС  като  „монополист“ по  отношение  на  разглежданите  дейности.  Според 
НСОПЛБ  монополът  е  предпоставка  за  отдалечаване  от  разновидностите  в 
интересите  на  отделните  групи  при  защитата  им.  Същевременно  липсата  на 
конкурентни организации със същите права лишава лекарите от правото им на 
по-ефикасна защита на интересите им. 

Въз основа на гореизложеното, НСОПЛБ е на мнение, че е нерационално 
БЛС  да  представлява  лекарите  в  процеса  на  договаряне  и  приемане  на 
нормативни  актове,  свързани  с  определяне  на  цени  и  обеми.  Според 
Сдружението  е  необходима  промяна  на  конфедеративен  или  друг  подборен 
принцип,  при което големите  професионални групи да  могат  да  ръководят  и 
организират дейностите, свързани с професията. Промяната трябва да се отнася 
в частност и до правото им да договарят поотделно и да подписват независимо 
една от друга НРД. 

СТАНОВИЩЕ
НА ЦЕНТЪР ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
В становището си Центърът за защита правата в здравеопазването (ЦЗПЗ) 

заявява, че съгласно чл. 54 от ЗЗО НРД за медицинските дейности се приема от 
представители  на  НЗОК  и  представители  на  БЛС,  респективно  НРД  за 
денталните дейности от представители на БЗС. Съгласно чл. 55 от ЗЗО, типовите 
договори с аптеки се съгласуват с БФС. 

ЦЗПЗ счита, че е налице очевидно противоречие. От една страна, лицата, 
които договарят/съгласуват „общите условия”,  в т.ч.  текста на самите типови 
индивидуални договори, са неправителствени организации, в които по силата на 
закона членуват само физически лица. От друга страна, лицата, които сключват 
и  изпълняват  типовите,  индивидуални  договори,  са  само  юридически  лица. 
ЦЗПЗ  заявява,  че  е  налице  известно  припокриване  между  двата  типа 
представителство,  доколкото  всяко  едно  от  физическите  лица  задължително 
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членува в съсловна организация и едновременно работи в лечебно заведение. 
Това  обаче  в  най-добрия  случай  е  изкривено  и  непълно  представителство, 
защото интересите на отделния лекар (дентален лекар), който се явява наемен 
работник,  биха  могли  да  бъдат  коренно  противоположни  на  интересите  на 
търговското дружество и неговия собственик. ЦЗПЗ посочва, че това важи и за 
аптеките, където не малка част от магистър-фармацевтите изобщо не работят в 
аптеки,  а,  например,  в  заводи  за  производство  на  лекарства,  търговци  на 
лекарства или търговски представителства. 

ЦЗПЗ  поддържа  мнението,  че  в  договарянето  на  рамковите  условия 
трябва  да  участват  не  съсловните  организации,  а  самите  изпълнители  на  
медицинска помощ. Доколкото законът разделя различните видове медицинска 
помощ,  логично  е  отделните  видове  медицинска  помощ  (Първична 
извънболнична медицинска помощ, Специализирана извънболнична медицинска 
помощ, Болнична медицинска помощ, денталномедицинска помощ и аптеки) да 
излъчват  свои  представители  за  рамковото  договаряне.  Такъв  подход  би 
ангажирал  в  много  по-голяма  степен  отговорността  на  изпълнителите  на 
медицинска  помощ  и  би  премахнал  много  от  съществуващите  сега 
противоречия. 

ЦЗПЗ  не  счита,  че  участието  на  представителните  организации  при 
изготвянето  на  актове,  регулиращи  обеми,  цени  и  условия  в  рамките  на 
задължителното здравно осигуряване, гарантира правата на здравноосигурените 
лица.  От  представители на  тези  организации следва  да  се  очаква  да  защитят 
интересите на своите членове, което е не само тяхно право, но и задължение по 
съответните закони за съответните им организации. 

ЦЗПЗ заявява, че няма необходимост от участие и на представителните 
организации  на  пациентите  в  този  процес  на  договаряне.  В  него  се  срещат 
интересите  на  изпълнителите  на  медицинска  помощ,  от  една  страна,  и  на 
здравноосигурените лица – от друга. Пациентите са само една част от всички 
здравноосигурени лица. По дефиниция НЗОК, която се финансира от вноските 
на здравноосигурените лица,  следва да защитава интересите им в процеса на 
договаряне. В допълнение, в Надзорния съвет на НЗОК участва представител на 
национално  представени  пациентски  организации,  които  може  да  участва  в 
процеса на преговори за НРД и по сега действащото законодателство.

СТАНОВИЩЕ
НА НАЦИОНАЛНА ПАЦИЕНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ

В становището си Националната пациентска организация (НПО) заявява, 
че  поставянето  под  съмнение  на  необходимостта  съсловните  организации  на 
лекарите, зъболекарите и фармацевтите да участват в договарянето и приемането 
на  нормативни  актове,  определящи  обеми,  условия  и  цени  в  рамките  на 
задължителното  здравно  осигуряване,  означава  поставяне  под  съмнение  на 
законоустановените  функции  на  тези  съсловни  организации,  което  е 
недопустимо. 

Съсловните  организации  са  представители  на  изпълнителите  на 
медицинска помощ и откъсването им от процеса по договаряне би довело до 
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сериозно накърняване на законоустановените им функции, както и до сериозно 
нарушаване на правата на пациентите. Липсата на диалог би утежнил работата 
на изпълнителите на медицинска помощ, като е възможно да доведе до отлив от 
сключване на договори. Това, от своя страна, ще рефлектира върху качеството и 
обема  на  здравните  услуги.  Изключването  на  лекарите,  зъболекарите  и 
фармацевтите  от  процеса  на  договаряне  би  нарушило  договорната  свобода. 
Според НПО,  невъзможно е постигането на договорно правоотношение, ако 
липсва  изрично  съвпадащо  волеизявление  от  всички  участващи  в  процеса 
страни. 

НПО е на мнение, че участието на изпълнителите на медицинска помощ в 
процеса на договаряне на обеми, цени и услуги в рамките на задължителното 
здравно осигуряване безспорно гарантира правата на здравноосигурените лица. 
В  тристранния  стълб  на  здравното  осигуряване,  здравноосигурените  лица  се 
явяват  източник  на  средства  и  краен  потребител  едновременно,  но  биват 
изключени  от процеса на  вземане  на  решения,  който се  осъществяват  между 
НЗОК и  представители  на  изпълнителите  на  медицинска  помощ.  Заложеното 
нормативно изискване за  включването в  Надзорния съвет на представител на 
пациентите  не  успява  в  пълна  степен  да  гарантира  правото  на  участие  на 
здравноосигурените лица в управлението на НЗОК и в процесите по договаряне. 

В  ЗЗО  здравноосигурените  лица  не  са  включени  реално  в  процеса  по 
договаряне. От НПО заявяват, че за постигане целите на чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗЗО е 
необходимо  да  се  разшири  значително  участието  на  пациентите,  както  по 
отношение на етап на включване, така и като брой представители. Процесът по 
договаряне е многостепенен и е нецелесъобразно пациентските организации да 
бъдат включвани в един краен,  макар и надзорен етап,  при това само с един 
представител. 

С  цел  подобряване  на  процеса,  с  оглед  защита  и  гаранция  правата  на 
здравноосигурените  лица,  НПО  предлага  включване  на  представители  от 
пациентските  организации  в  самите  работни  групи  по  договаряне.  Това  се 
налага,  тъй  като  здравноосигурените  лица  са  тези,  които  ползват  крайните 
услуги  и  стоки  и  са  основният  източник  на  средствата  за  задължителното 
здравно  осигуряване.  Участието  им  ще  доведе  до  по-явно  дефиниране  на 
проблемите  и  нуждите,  което  е  естествена  предпоставка  за  по-ефективно 
намиране на решения в процеса на договаряне. 

СТАНОВИЩЕ
НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ПАЦИЕНТИТЕ

В  становището  си  Българската  асоциация  за  закрила  на  пациентите 
(БАЗП) посочва, че според чл. 53, ал. 1 от ЗЗО за осъществяване на дейностите, 
предвидени в закона, НЗОК, БЛС и БЗС приемат чрез подписване Национални 
рамкови договори за  медицинските и денталните дейности.  Представители на 
Здравната  каса  са  членове  на  Надзорния  съвет  и  Управителя  на  НЗОК.  На 
основание чл. 5д, ал. 2-3 от ЗЗО обемите и цените на медицинските и денталните 
дейности  се  договарят  между  същите  страни.  Тук  също  представители  на 
Здравната  каса  са  членове  на  Надзорния  съвет  и  Управителя  на  НЗОК.  В 
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допълнение БАЗП уточнява, че съгласно чл. 13, ал. 1 от ЗЗО Надзорният съвет на 
Здравната каса се състои от 9 членове – 1 представител на представителните 
организации на пациентите, 2 представители на представителните организации 
на  работниците  и  служителите,  2  представители  на  представителните 
организации  на  работодателите  и  4  представители  на  държавата  (1  от  тях  е 
изпълнителния директор на Националната агенция за приходите). Въз основа на 
изложеното БАЗП прави заключението, че  в процеса на договаряне участват 
всички  страни,  участващи  в  предоставянето  и  ползването,  както  и  в  
заплащането на медицинската помощ.

БАЗП счита, че положителните ефекти от широкото представителство при 
обсъжданията и приемането на НРД са следните: обсъждат се гледните точки и 
мненията  на  всички  участници  в  процеса  на  договарянето;  създава  се 
възможност  за  равнопоставено  участие  в  преговорите  на  ползвателите  на 
медицинска  помощ,  на  лицата,  които  я  предоставят  и  на  финансиращата 
институция;  осигурява се  съответствие с правилата на конкуренция,  тъй като 
всяка една страна има възможност да изрази своето становище по договаряните 
условия. 

В  становището  си  БАЗП  посочва,  че  се  подготвят  изменения  на 
нормативната уредба със ЗИД на ЗЗО, с който се премахва Надзорният съвет. 
Вместо него се предвижда създаването на Събранието на представители от 25 
члена – 12 представители на държавата, 3 на общините, само 1 представител на 
пациентските  организации  и  Управителен  съвет  от  9  члена.  В  Управителния 
съвет  се  увеличават  представителите  на  държавата,  а  представителите  на 
представителните  организации  на  пациентите  остават  1.  Според  БАЗП 
подготвянето изменение няма да гарантира добрия замисъл на договарянето, тъй 
като Управителният съвет няма да изразява интересите на здравноосигурените 
лица.  Пациентските  организации  ще  бъдат  лишени  и  от  възможността  за 
блокираща квота  –  право,  което до  този  момент им е  давало възможност  да 
блокират решения на Управителя на НЗОК, които не са в интерес на пациентите. 
Като пример се посочва Методиката за медицински изделия, по която КЗК се е 
произнасяла. Въз основа на изложеното БАЗП заключава, че при изготвянето на 
НРД и обемите и цените на медицинските дейности следва да участват всички  
страни – ползватели, лицата, предоставящи медицинската помощ, и НЗОК. С 
оглед на това Асоциацията е на мнение, че с изменението на ЗЗО ще се отдаде 
приоритет на една или друга група участници на пазара на здравни услуги в хода 
на договарянето на НРД, обеми и цени на медицинските дейности. В допълнение 
БАЗП  посочва,  че  държавата  ще  има  решаващо  мнозинство  и  дава  примери 
относно неизпълнение на задълженията на държавата във връзка със здравното 
осигуряване. 

БАЗП е на мнение, че участието на съсловните организации на лекарите 
и лекарите по дентална медицина в процеса на договаряне по никакъв начин не  
защитава правата на пациентите. През последните години един от елементите, 
които  гарантират  правата  на  здравноосигурените  лица,  е  качеството  на 
оказаната  медицинска  помощ,  което  не  се  договаря  с  НРД.  Като  пример  за 
необходимост от  по-пълно гарантиране правата  на пациентите БАЗП посочва 
приетия „минимален престой“ на пациент по клинична пътека. Така например в 
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случай на инсулт престоят е 3 дни, след което пациентът трябва да бъде изписан. 
В резултат от това Асоциацията изтъква, че хиляди пациенти са с увреждания 
или са починали. БАЗП дава и други примери в подкрепа на твърдението си, че 
съсловните организации на лекари, лекари по дентална медицина не могат да 
гарантират правата на здравноосигурените лица в процеса на договаряне. 

Според  БАЗП  идеята  за  равно  участие  на  пациентските  организации, 
заедно със съсловните организации при преговорите по НРД е неправилна, тъй 
като пациентите не са представители на изпълнителите на медицинската помощ. 
Вместо  това  е  необходимо  представителите  на  здравноосигурените  лица  в 
бъдещия Управителен съвет да са поне 2 и да имат реално участие в преговорите 
в момента, в които имат възможност действително да повлияят при вземането на 
решението.  В противен случай ще се запази ситуацията, която е в момента – 
невъзможност за защита правата на пациентите.

СТАНОВИЩЕ
НА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ЧАСТНИТЕ БОЛНИЦИ
Националната асоциация на частните болници (НАЧБ) счита, че участието 

на съсловните организации в договарянето на националните рамкови договори и 
на  договора  за  обеми  и  цени  е  необходимо.  Според  НАЧБ,  БЛС  следва  да 
участва в процеса на договаряне на медицинската помощ, оказвана от нейните  
членове – лекарите. 

Тези актове регулират договорните отношения между НЗОК и лечебните 
заведения  вкл.  тези  за  болнична  помощ,  поради  което  НАЧБ  счита,  че 
представителите  на  лечебните  заведения,  независимо  от  тяхната 
собственост  –  държавна,  общинска  и  частна,  трябва  да  участват  в  
договарянето.

СТАНОВИЩЕ
НА НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ЧАСТНИТЕ БОЛНИЦИ
Националното  сдружение  на  частните  болници  (НСЧБ)  счита,  че  е 

необходимо  и  уместно  съсловните  организации  на  лекарите,  лекарите  по 
дентална медицина и фармацевтите да участват в договарянето и приемането на 
нормативни  административни  актове  в  рамките  на  задължителното  здравно 
осигуряване. Според НСЧБ  е необходимо участието и на самите болници, но  
под формата на национално представени сдружения.

СТАНОВИЩЕ
НА АСОЦИАЦИЯ НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ДРУЖЕСТВАТА ЗА 

ДОБРОВОЛНО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ
В  становището  си  Асоциацията  на  лицензираните  дружествата  за 

доброволно  здравно  осигуряване  (АЛДДЗО)  заявява,  че  по  силата  на 
принципите, залегнали в Закона за здравното осигуряване, при договарянето на 
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взаимоотношенията  във  връзка  с  предоставянето  на  здравните  дейности  и 
услуги,  в  т.ч.  при остойностяването им, следва да участват изпълнителите на 
медицинска  помощ  –  лечебните  заведения  (ЛЗ)  и  националните  центрове  по 
проблемите на общественото здраве. Вместо от представители на ЛЗ, в чл. 55д, 
ал. 1 и ал. 2 на ЗЗО е предвидено обемите и цените на медицинските дейности да 
се договарят от представителите на БЛС и съответно от БЗС. 

От асоциацията са на мнение, че  законът регламентира неравностойно 
участие на различните заинтересовани страни при договарянето на обема и 
цените на здравните услуги. При договарянето НЗОК представлява интересите 
на  осигурените  лица,  но  не  са  допуснати  до  участие  представители  на 
работодателите,  които  заплащат  половината  от  здравната  вноска,  както  и  на 
болниците,  които  като  юридически  лица  не  са  членове  на  съсловните 
организации, макар да предоставят най-скъпите медицински дейности. 

От  АЛДДЗО  заявяват,  че  всички  действащи  системи  на  здравно 
осигуряване  в  страните  от  ЕС  включват  при  договарянето  на  цените  на  
здравните  услуги,  наред  с  пациентите  и  работодателите,  като  платци,  и  
изпълнителите  на  медицинската  помощ,  и  трета  страна  –  обикновено 
държавата, която се явява посредник помежду им. Така цената на здравното 
обслужване  се  разпределя  между  болни  и  здрави.  Този  механизъм  на 
солидарност  отразява  единодушната  позиция  на  ЕС,  че  здравеопазването  не 
бива  да  се  регулира  само  от  чисто  пазарни  закони.  Този  смесен  социално-
пазарен модел се оценява като най-ефикасен.

От асоциацията поддържат становището, че БЛС, БЗС и БФС договарят и 
участват  в  приемането  на  НРД  като  нормативен  административен  акт  по 
отношение  на  юридически  лица,  които  не  са  членове  на  тези  организации. 
Цитираните съюзи би следвало да представляват при договарянето на цените на 
медицинските услуги само индивидуалните и групови практики за медицинска/ 
дентална помощ и цените, по които НЗОК заплаща лекарствените продукти на 
аптеките.

СТАНОВИЩЕ НА 
IMSHEALTH БЪЛГАРИЯ

(…..)*
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Въз основа на извършен анализ и на основание чл. 60, ал. 1, т. 20 от ЗЗК 
във връзка с чл. 28, т. 2 от ЗЗК, Комисията за защита на конкуренцията приема 
следното

СТАНОВИЩЕ
относно

съответствието с правилата на конкуренцията 
на ЗЗО и свързаните с него нормативни актове, регламентиращи 

възможността БЛС, БЗС и БФС да договарят и участват в приемането на 
нормативни административни актове, определящи условия, обеми и цени в 

рамките на задължителното здравно осигуряване 

І. Нормативна уредба 
1. Закон за здравното осигуряване2 
Законът за здравното осигуряване (ЗЗО) урежда здравното осигуряване 

в Република България и свързаните с него обществени отношения. Съгласно чл. 
1,  ал.  2  от  закона,  здравното  осигуряване  е  дейност  по  набирането  на 
здравноосигурителни вноски и премии, управлението на набраните средства и 
тяхното  разходване  за  заплащане  на  здравни  дейности,  услуги  и  стоки, 
предвидени  в  ЗЗО,  в  националните  рамкови  договори  и  в  застрахователните 
договори. Здравното осигуряване е задължително и доброволно.

 Национална здравноосигурителна каса
Задължителното  здравно  осигуряване  е  дейност  по  управление  и 

разходване  на  средствата  от  задължителни  здравноосигурителни  вноски  за 
заплащане на здравни дейности, което се осъществява от НЗОК и от нейните 
териториални  поделения  –  районни  здравноосигурителни  каси  (РЗОК). 
Задължителното  здравно  осигуряване  предоставя  основен  пакет  от  здравни 
дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК.3 

Съгласно  чл.  5  от  ЗЗО  задължителното  здравно  осигуряване  се 
осъществява  на  принципите  на  задължително  участие  при  набирането  на 
вноските; участие на държавата, осигурените и работодателите в управлението 
на НЗОК; солидарност на осигурените при ползването на набраните средства; 
отговорност  на  осигурените  за  собственото  им здраве;  равнопоставеност  при 
ползването  на  медицинска  помощ;  равнопоставеност  на  изпълнителите  на 
медицинска  помощ  при  сключване  на  договори  с  РЗОК;  самоуправление  на 
НЗОК;  договаряне  на  взаимоотношенията  между  НЗОК  и  изпълнителите  на 
медицинска помощ; основен пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета 
на НЗОК; свободен избор от осигурените на изпълнители на медицинска помощ; 
публичност в дейността на НЗОК и публичен контрол върху извършваните от 
нея разходи.

Органи  на  управление  на  НЗОК  са  Надзорният  съвет  и  управителят4. 
Надзорният  съвет  на  НЗОК  се  състои  от  9  членове  –  един  представител  на 
2 Обн. ДВ. бр.70 от 19 Юни 1998 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.18 от 4 Март 2014 г.
3 Вж. чл. 2, ал. 1 от ЗЗО.
4 Вж. чл. 6, ал. 3 от ЗЗО.
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представителните  организации  за  защита  правата  на  пациентите,  двама 
представители на представителните организации на работниците и служителите, 
двама  представители  на  представителните  организации  на  работодателите  и 
четирима представители на държавата, един от които е изпълнителният директор 
на Националната агенция за приходите5. 

 Национален рамков договор
Съгласно чл. 4а от ЗЗО НРД е нормативен административен акт, който 

има  действие  на  територията  на  цялата  страна  за  определен  срок  и  е 
задължителен  за  НЗОК,  РЗОК,  изпълнителите  на  медицинска  помощ, 
осигурените лица и осигурителите6.

За осъществяване на дейностите, предвидени в ЗЗО, НЗОК и БЛС приемат 
чрез подписване НРД за медицинските дейности, а НЗОК и БЗС приемат чрез 
подписване  НРД  за  денталните  дейности.  НРД  се  приемат  за  срок  от  една 
година, като при необходимост се актуализират по реда на приемането им по чл. 
547.

Изготвянето  на  НРД  за  медицинските  дейности  се  извършва  от  10 
представители на  НЗОК и 10 представители на БЛС.  Изготвянето на  НРД за 
денталните  дейности  се  извършва  от  9  представители  на  НЗОК  и  9 
представители на БЗС8. 

Представители на НЗОК са членовете на Надзорния съвет и управителят 
на  НЗОК9.  Статутът  на  съсловните  организации  и  редът  за  определяне  на 
представителите им за участие в изработването и приемането на НРД се уреждат 
със Закона за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална 
медицина10. НРД се приемат с мнозинство от не по-малко от 7 представители на 
НЗОК и 7 представители на съсловните организации на лекарите, съответно на 
лекарите по дентална медицина11. 

Министърът  на  здравеопазването  съгласува  приетите  НРД  в  14-дневен 
срок от представянето им и ги обнародва в „Държавен вестник“. Когато НРД за 
медицинските  и  съответно  за  денталните  дейности  не  бъдат  приети  при 
условията и в сроковете, определени в този закон, се прилагат действащите до 
момента НРД12.

НРД съдържат условията, на които трябва да отговарят изпълнителите на 
медицинска помощ, както и  реда  за  сключване на договори с  тях;  отделните 
видове медицинска помощ по чл. 45 и условията и реда за оказване на помощта; 
критерии за качество и достъпност на помощта и др.13 Съгласно чл. 55, ал. 3 от 
ЗЗО  НРД  не  могат  да  установяват  изисквания  за:  минимален  брой  на 
регистрираните  здравноосигурени  лица  от  изпълнител  на  първична 
извънболнична  помощ;  условия,  възпрепятстващи  свободния  избор  от 
5 Вж. чл. 13, ал. 1 от ЗЗО.
6 Вж. чл. 4а от ЗЗО.
7 Вж. чл. 53 от ЗЗО.
8 Вж. чл. 54 от ЗЗО.
9 Вж. чл. 54, ал. 4 от ЗЗО.
10 Вж. чл. 54, ал. 3 от ЗЗО.
11 Вж. чл. 54, ал. 5 от ЗЗО.
12 Вж. чл. 54, ал. 7 и 8 от ЗЗО.
13 Вж. чл. 55, ал. 2 от ЗЗО.
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осигурения на изпълнители на медицинска помощ, сключили договор с РЗОК; 
извършване  на  високоспециализирани  медицински  дейности  извън  основния 
пакет,  гарантиран от бюджета на НЗОК, от изпълнителите на специализирана 
извънболнична помощ; допълнителни изисквания за аптеки, търговци на едро и 
производители  на  лекарства  извън  предвидените  в  Закона  за  лекарствените 
продукти  в  хуманната  медицина;  максимален  брой  извършвани  дейности  и 
разпределение  на  квоти  за  изпълнителите  на  такива  дейности  в 
специализираната извънболнична и в болничната помощ; ограничение в обема и 
разпределение на извършваните дейности между лечебните заведения. 

 Определяне  на  обемите  и  цените  на  медицинските  и  на  
денталните дейности

Съгласно чл. 55д от ЗЗО обемите и цените на медицинската помощ по чл. 
55,  ал.  2,  т.  2  се  договарят  ежегодно  в  съответствие  с  бюджета  на  НЗОК за 
съответната година след внасяне на проекта на закон за бюджета на НЗОК за 
следващата календарна година за разглеждане от Народното събрание.

 Обемите  и  цените  на  медицинските  дейности  се  договарят  от  10 
представители на НЗОК и 10 представители на БЛС. 

 Обемите  и  цените  на  денталните  дейности  се  договарят  от  9 
представители на НЗОК и 9 представители на БЗС.

Статутът  на  съсловните  организации  и  редът  за  определяне  на 
представителите им за участие в договарянето и приемането на обемите и цените 
се уреждат със Закона за съсловните организации на лекарите и на лекарите по 
дентална медицина. Представители на НЗОК са членове на Надзорния съвет и 
управителя  на  НЗОК.  Обемите  и  цените  на  медицинските  дейности  и  на 
денталните дейности се приемат с мнозинство от не по-малко от 7 представители 
на НЗОК и 7 представители на съсловните организации на лекарите, съответно 
на  лекарите  по  дентална  медицина.  Приетите  обеми  и  цени  се  обнародват  в 
„Държавен вестник“ и са задължителни за НЗОК, РЗОК и за изпълнителите на 
медицинска помощ. Когато обемите и цените на медицинската помощ не бъдат 
приети при условията и в сроковете, определени в ЗЗО, управителят на НЗОК 
внася одобрените по реда на чл. 55г, ал. 5 от ЗЗО обеми и цени чрез министъра 
на здравеопазването за приемане от Министерския съвет заедно със становището 
на министъра на финансите и на министъра на здравеопазването.

 Определяне  на  условията  и  реда  за  отпускане  и  заплащане  на  
лекарствените  продукти,  включени  в  Позитивния  лекарствен 
списък,  на  медицинските  изделия  и  на  диетичните  храни  за 
специални медицински цели 

Съгласно чл. 45, ал. 9 от ЗЗО Условията и редът за сключване на договори 
за  отпускане  и  заплащане  на  лекарствени  продукти,  включени  в  Позитивния 
лекарствен списък по чл.  262,  ал.  6,  т.  1 от ЗЛПХМ, както и на лекарствени 
продукти за здравните дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето, се 
определят  с  наредба,  издадена  от  министъра  на  здравеопазването,  по 
предложение на Надзорния съвет на НЗОК. 
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За лекарствените продукти,  включени в Позитивния лекарствен списък, 
НЗОК  договаря  с  притежателите  на  разрешенията  за  употреба  или  с  техни 
упълномощени представители отстъпки от стойността за опаковка, изчислена на 
база референтната стойност на съответния лекарствен продукт, за който НЗОК 
заплаща,  при  условия,  по  критерии  и  ред,  определени  с  наредбата14. 
Договорената отстъпка от стойността се разпределя пропорционално в полза на 
НЗОК  и  здравноосигуреното  лице  при  условия  и  по  ред,  определени  с 
наредбата.15 Аптеките, сключили договор с НЗОК, не могат да начисляват върху 
сумата,  заплащана  от  здравноосигуреното  лице,  размера  на  договорената 
отстъпка от стойността, която НЗОК заплаща16. 

За лекарствените продукти за здравните дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от 
Закона за здравето НЗОК договаря с притежателите на разрешенията за употреба 
и/или с техни упълномощени представители отстъпки от цената на лекарствения 
продукт при условия, по критерии и ред, определени с наредбата по ал. 9.17 За 
медицинските  изделия,  включени  в  списъка  по  чл.  30а  от  Закона  за 
медицинските  изделия,  НЗОК договаря  с  производителите  или търговците  на 
едро  с  медицински  изделия  и/или  с  техните  упълномощени  представители 
отстъпки от стойността за съответната група медицински изделия при условия, 
по критерии и ред, определени с наредбата по ал. 918. 

Съгласно  чл.  45,  ал.15  от  ЗЗО  Условията  и  редът  за  сключване  на 
индивидуални договори за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, 
т.  1 от ЗЛПХМ между директора на РЗОК и притежателите на разрешение за 
търговия на дребно с лекарствени продукти се съгласуват от 9 представители на 
НЗОК и 9 представители на БФС, определени съответно от Надзорния съвет на 
НЗОК  и  управителния  съвет  на  БФС,  в  съответствие  с  наредбата  по  ал.  9. 
Условията и редът по ал. 15 се обнародват в „Държавен вестник“ от управителя 
на НЗОК19.

 Изпълнители  на  медицинска  помощ  и  оказване  на  медицинска  
помощ 

Изпълнители  на  медицинска  помощ  по  смисъла  на  ЗЗО  са  лечебните 
заведения по Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ) и националните центрове по 
проблемите на общественото здраве по Закона за здравето (ЗЗ)20. Договорите по 
чл. 20, ал. 1, т. 4 за оказване на медицинска помощ по ЗЗО се сключват между 
директора  на  РЗОК и  изпълнителите  на медицинска  помощ в  съответствие  с 
НРД и/или с решението по чл. 54, ал. 9 или 1021.

14 Вж. чл. 45, ал. 10 от ЗЗО
15 Вж. чл. 45, ал. 11 от ЗЗО
16 Вж. чл. 45, ал. 12 от ЗЗО
17 Вж. чл. 45, ал. 13 от ЗЗО
18 Вж. чл. 45, ал. 14 от ЗЗО
19 Вж. чл. 45, ал. 16 от ЗЗО
20 Обн. ДВ. бр.70 от 10 Август 2004г., изм. и доп. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2014г.
21 Вж. чл. 59, ал. 1 от ЗЗО
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2.  Закон  за  съсловните  организации  на  лекарите  и  на  лекарите  по  
дентална медицина22

Законът за  съсловните организации  на  лекарите и  на  лекарите по  
дентална  медицина  (ЗСОЛЛДМ) урежда  устройството,  организацията  и 
дейността  на  съсловните  организации  на  лекарите  и  лекарите  по  дентална 
медицина,  условията  за  упражняване  на  лекарската  и  денталната  професия  и 
отговорността за нарушаване на професионалната етика. Съсловна организация 
на  лекарите  по  смисъла  на  този  закон  е  Българският  лекарски  съюз,  а  на 
лекарите по дентална медицина – Българският зъболекарски съюз 23.

Съгласно чл. 2 от ЗСОЛЛДМ Българският лекарски съюз и Българският 
зъболекарски съюз са юридически лица,  които упражняват своята дейност по 
места чрез районни колегии на БЛС, съответно на БЗС. Всички лекари и лекари 
по  дентална  медицина,  които  упражняват  професията  си,  членуват  в  БЛС, 
съответно в БЗС. Членството на лекари и лекари по дентална медицина, които не 
упражняват  професията  си,  е  доброволно24.  Лекар  или  лекар  по  дентална 
медицина  може  да  упражнява  професията  си  на  територията  на  Република 
България, ако отговаря на изискванията на глава седма, раздел II от Закона за 
здравето и е вписан в регистъра на районната колегия, на територията на която 
се установява на работа25.

Съгласно чл. 5 от ЗСОЛЛДМ БЛС и БЗС представляват своите членове и 
защитават професионалните им права и интереси; представляват своите членове 
като страна при сключване на Националния рамков договор по задължителното 
здравно  осигуряване;  дават  становища  по  проекти  на  нормативни  актове  в 
областта на здравеопазването и др.

3.  Закон  за  съсловната  организация  на  магистър-фармацевтите 
(ЗСОМФ)26

Законът  за  съсловната  организация  на  магистър-фармацевтите 
(ЗСОМФ)  урежда  устройството,  организацията  и  дейността  на  съсловната 
организация  на  магистър-фармацевтите,  условията  за  упражняване  на 
професията „магистър-фармацевт“. Съгласно чл. 1, ал. 2 съсловната организация 
на  магистър-фармацевтите  по  смисъла  на  този  закон  е  Българският 
фармацевтичен съюз.

БФС е юридическо лице със седалище в София. Магистър-фармацевтите, 
които упражняват професията си, задължително членуват в БФС. Членството на 
магистър-фармацевти, които не упражняват професията си, е доброволно. 

Съгласно чл. 5 от ЗСОМФ БФС представлява своите членове и защитава 
професионалните  им  права  и  интереси;  участва  със  свои  представители  във 
Висшия  медицински  съвет  и  Висшия  съвет  по  фармация  към  министъра  на 
здравеопазването;  участва  в  изготвянето  и  дава  становища  по  проекти  на 
нормативни актове в областта на фармацията и др.

22 Обн. ДВ. бр.83 от 21 Юли 1998г., изм. ДВ. бр.39 от 20 Май 2011г.
23 Вж. чл. 1 от ЗСОЛЛДМ. 
24 Вж. чл. 3 от ЗСОЛЛДМ.
25 Вж. чл. 4 от ЗСОЛЛДМ.
26 Обн. ДВ. бр.75 от 12 Септември 2006г., посл.  изм. ДВ. бр.101 от 28 Декември 2010г.
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ІІ. Нормативна уредба в страните членки на ЕС 
С  оглед  изясняване  на  нормативната  уредба  и  практиката  на  страните 

членки на Европейския съюз в анализираната сфера на правно регулиране КЗК, 
на основание чл. 45, т. 5 от ЗЗК, изпрати запитване до съответните национални 
органи по конкуренция27. 

В  10  от  проучените  страни  членки  на  ЕС  ролята  на  професионалните 
организации  на  лекари,  лекари  по  дентална  медицина  или  фармацевти  по 
отношение на нормативните актове, определящи условия, обеми и цени, е само 
консултативна,  като  те  не  участват  в  приемането  на  тези  актове  (Белгия, 
Естония,  Финландия,  Ирландия,  Италия,  Латвия,  Литва,  Словакия,  Испания, 
Швеция). 

В 4 от страните съсловните организации участват в приемането само на 
определени  актове,  докато  по  отношение  на  останалите  ролята  им  е 
консултативна (Хърватия,  Дания,  Словения,  Полша).  В някои страни съюзите 
могат да участват в приемането на актове по отношение на цени, но за други 
аспекти ролята им е само консултативна (Хърватия, Дания, Словения). 

Така  например,  в  Хърватия  камарите  на  лекари  и  лекари  по  дентална 
медицина, в които всички практикуващи са задължени да членуват, имат право 
по закон да определят цени, но само извън рамките на задължителното здравно 
осигуряване. Тези камари имат възможност да участват в процеса на вземане на 
решение при изготвянето на нормативни актове, но на практика тяхната роля е 
само консултативна. 

В Дания цените са въпрос на преговори между регионите и съюзите, но по 
отношение например на обеми ролята на съюзите е само консултативна. 

В  Полша  съюзите  на  лекарите  и  медицинските  сестри  участват  в 
приемането на общите  условия за  здравни услуги,  финансирани от публични 
средства, които уреждат типа на здравните услуги, формата на ценообразуване и 
финансиране.  По  отношение  на  другите  регулаторни  актове  в  сферата  на 
здравеопазването ролята на съюзите е само консултативна.

В  Чехия  актовете,  определящи  условия,  обеми  и  цени  в  рамките  на 
задължителното  здравно  осигуряване,  се  приемат  от  представители  на 
здравноосигурителния  фонд  и  на  съответните  съюзи,  но  ако  не  постигнат 
съгласие, съответните параметри за следващата календарна година се определят 
от  Министерството  на  здравеопазването.  Дори  да  постигнат  съгласие 
министерството  оценява  съответствието  на  постигнатото  споразумение  с 
обществения интерес и го издава под формата на декрет. 

Ролята  на медицинските съюзи е  най-голяма в  Германия,  където техни 
представители участват в комитета, който решава кои здравни дейности да се 
покриват от здравното осигуряване. Заплащането на тези дейности се урежда от 
договори между медицинските съюзи и асоциациите на здравноосигурителните 
фондове.

ІІІ. Конкурентноправен анализ
27 Отговори  в  КЗК са  получени  от  органите  по  конкуренция  на  16  държави  членки  на  ЕС:  Белгия, 
Хърватия,  Чехия,  Дания,  Естония,  Финландия,  Германия,  Ирландия,  Италия,  Латвия,  Литва,  Полша, 
Словакия, Словения, Испания, Швеция.
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1.  Предмет  на  оценка  за  съответствието  с  правилата  на 
конкуренцията 

Производството  пред  КЗК  е  образувано  по  самосезиране  за  оценка  на 
съответствието  с  правилата  на  конкуренцията  на  Закона  за  здравното 
осигуряване  и  свързаните  с  него  нормативни  актове,  регламентиращи 
възможността  БЛС,  БЗС  и  БФС  да  договарят  и  участват  в  приемането  на 
нормативни  административни  актове,  определящи  условия,  обеми  и  цени  в 
рамките на задължителното здравно осигуряване.

В  чл.  28  от  ЗЗК  е  определен  обхватът  на  правомощията  на  КЗК  в 
производство по застъпничество за конкуренцията. По отношение на актовете, 
издавани от държавните органи, законът посочва, че предмет на застъпничество 
за  конкуренцията  са  проекти  или  действащи  нормативни  или  нормативни 
административни и общи административни актове. 

Основният  акт,  регламентиращ  отношенията  по  обсъждането  и 
приемането  на  нормативни  административни  актове,  определящи  условия, 
обеми и цени в рамките на задължителното здравно осигуряване в Република 
България, е ЗЗО. С него са свързани разпоредби от други закони, като например: 
Закона  за  съсловните  организации  на  лекарите  и  на  лекарите  по  дентална 
медицина, Закон за съсловната организация на магистър фармацевтите, Законът 
за лечебните заведения28 (ЗЛЗ), Закона за здравето (ЗЗ) и др.

Така  изброените  неизчерпателно  актове  представляват  действащи 
нормативни актове, които попадат в обхвата на правомощията на КЗК по чл. 28 
от ЗЗК, и могат да бъдат предмет на оценка за съответствието им с правилата на 
конкуренция в настоящото производство.

2. Статут на БЛС, БЗС и БФС по смисъла на конкурентното право
Както  бе  посочено,  предмет  на  образуваното  от  КЗК  по  собствена 

инициатива  производство  е  ЗЗО  и  свързаните  с  него  нормативни  актове, 
регламентиращи  възможността  БЛС,  БЗС  и  БФС  да  договарят  и  участват  в 
приемането  на  нормативни  административни  актове,  определящи  условия, 
обеми и цени в рамките на задължителното здравно осигуряване.  С оглед на 
това, настоящият анализ се фокусира върху оценката, доколко и в каква насока 
въведените  с  нормативната  уредба  възможности  за  участие  на  съсловните 
организации  на  лекари,  лекари  по  дентална  медицина  и  фармацевти  във 
формирането на нормативната рамка, регулираща дейността на изпълнителите 
на медицински услуги,  могат да  окажат влияние върху конкуренцията между 
отделните  участници  на  пазара  на  медицински  услуги.  В  тази  връзка  е 
необходимо,  на  първо  място,  да  се  анализира  статутът  на  разглежданите 
съсловни  организации  по  смисъла  на  конкурентното  право,  приложимо  в 
страната.

28 Обн. ДВ. бр.62 от 9 Юли 1999г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.20 от 28 Февруари 2013г.

23



2.1.  Концепциите  за  „стопанска  дейност”  и  „предприятие”  според 
правилата на конкуренцията 

По смисъла на ЗЗК „предприятие” е всяко физическо, юридическо лице 
или  неперсонифицирано  образувание,  което  извършва  стопанска  дейност, 
независимо от правната и организационната си форма (§. 1, т. 7 от ДР на ЗЗК). 
Концепцията за предприятие в ЗЗК е изведена от практиката на Европейската 
комисия (ЕК) и Съда на Европейския съюз (СЕС). Според нея „предприятие” е 
всяко  образувание,  ангажирано  в  осъществяването  на  „стопанска  дейност”, 
независимо  от  правния  му  статут  и  начина,  по  който  се  финансира29. 
Функционалният  характер  на  качеството  „предприятие”  изисква  съответното 
образувание да извършва „стопанска дейност”30. 

Съгласно § 1,  т.  13 от ДР на ЗЗК,  „стопанска дейност” е дейността на 
предприятия,  резултатите от  която са  предназначени за  размяна на пазара.  А 
съгласно европейското право, стопанска е всяка дейност по предлагане на стоки 
или услуги на пазара31. От друга страна обаче, закупуването на определени стоки 
или услуги не е  стопанска дейност,  ако закупените продукти се  използват за 
осъществяване на функции в обществен интерес32. Не е стопанска и дейността на 
крайните потребители, които закупуват определени продукти за потребление33.

За да е стопанска една дейност, тя трябва да се осъществява по начин, така 
че, по принцип, да е от естество да доведе до реализиране на печалба в частен 
интерес34, без обаче да е необходимо такава печалба да е реално реализирана35. 
Когато едно образувание осъществява едновременно функции в частен интерес и 
такива  в  публичен  интерес,  то  само  функциите  му  в  частен  интерес 
представляват  стопанска  дейност,  заради  която  то  може  да  бъде  дефинирано 
като „предприятие”36. 

Предприятия  могат  да  представляват  образувания,  които  предоставят 
професионални  услуги  при  упражняването  на  свободни  професии.  За  да  се 
приеме,  че  е  налице  стопанска  дейност  при  предоставяне  на  професионални 
услуги е необходимо достатъчно равнище на самостоятелност и независимост на 
упражняващия  свободната  професия,  като  например  да  притежават 
необходимата правоспособност и квалификация. Основните характеристики при 
упражняването на свободна професия са свързани и с понасянето на ползите и 
риска  от  упражняването  на  дейността.  Резултатът  от  упражняването  на 
професията се отразява в имуществената сфера на лицето и зависи единствено от 
ефективността на собствените му действия.

От  друга  страна,  съгласно  практиката  на  КЗК,  СЕС  и  ЕК,  лицата, 
предоставящи  работна  сила  по  трудово  или  служебно  правоотношение,  не 

29 Вж. C-41/90 Hofner and Elser v Macroton GmBH 
30 Вж. Case C-35/96 Commission v Italian Republic [1998] ECR I-3851 
31 Вж. Case C-475/99 Ambulanz Glöcker [2001]
32 Вж. Case C-205/03 FENIN [2006]
33 Вж. Cases C-180/98 to C-184/98 Pavel Pavlov v Stichting Pensioen Medische Specialisten [2000] ECR 6451
34 Вж. Case C-67/96 Albany International [1998]
35 Вж. Case 96/82 IAZ International BV [1983] и Case 155/73 Italy v. Sacchi [1974]
36 Вж. Case T-155/04 Selex Sistemi Integrati “Eurocontrol” [2007]
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извършват „стопанска дейност” и не представляват ”предприятие” по смисъла на 
правилата на конкуренция37.

2.2. Конкурентноправен статут на лекарите, лекарите по дентална 
медицина и фармацевтите

В чл.  183,  ал.  1  от  Закона  за  здравето  е  предвидено,  че  медицинската 
професия  се  упражнява  от  лица,  притежаващи  диплома за  завършено висше 
образование  по  специалности  от  професионални  направления  „Медицина“, 
„Дентална медицина“, „Фармация“ и „Здравни грижи“. Лекарите и лекарите по 
дентална медицина и фармацевтите могат да  упражняват  професията  си като 
наети  лица  по  трудов  договор  (например  в  лечебно  заведение  за  болнична 
помощ  или  аптека)  или  като  самонаети  лица  (например  като  учредят 
самостоятелна медицинска практика или открият собствен търговски обект за 
търговия за дребно с лекарствени продукти). И в двата случая – като наети лица 
и  като  самонаети  –  лекарите  и  лекарите  по  дентална  медицина  извършват 
медицински дейности,  най-общо изразяващи се  в  извършване на  прегледи на 
пациентите, диагностициране, назначаване на съответното лечение, предписване 
на лекарствени продукти, извършване на необходимите манипулации.  

Осъществяването  на  медицинската  дейност  като  самонаети  лица  се 
различава от извършването на дейността като наети лица по това, че в първия 
случай,  освен  че  са  натоварени  с  извършването  на  медицински  дейности, 
лекарите и лекарите по дентална медицина носят и финансовия и бизнес риск, 
свързан  с  упражняването  на  свободната  си  професия.  В  качеството  им  на 
самонаети  лица  те  извършват  стопанска  дейност,  като  предлагат  на  пазара 
извършването на медицински услуги срещу заплащане от страна на пациентите, 
които  са  потребители  на  тези  услуги.  Медицинските  дейности  имат  свои 
собствени  характеристики,  предназначение  и  цени,  което  ги  дефинира  като 
продукти, задоволяващи определени потребности и формиращи самостоятелен 
съответен  пазар.  Нито  сложността  или  професионалният  характер  на 
медицинските  услуги,  нито  фактът,  че  тази  свободна  професия  е  предмет  на 
държавно регулиране,  могат да  променят заключението,  че  упражняването на 
медицинска  дейност  представлява  стопанска  дейност,  от  което  следва,  че 
осъществяващите  я  субекти  са  „предприятия”  по  смисъла  на  конкурентното 
право.  Аналогично  на  лекарите  и  лекарите  по  дентална  медицина  и 
фармацевтите в качеството им на самонаети лица извършват стопанска дейност 
на свой бизнес и финансов риск. Услугата, която предоставят, се изразява най-
общо  в  отпускане  на  лекарствени  продукти,  диетични  храни  и  медицински 
изделия и приготвяне на лекарствени продукти срещу заплащане, извършвано 
директно от потребителите или чрез финансиране от НЗОК. С оглед на това и 
фармацевтите, когато предоставят услуги като самонаети лица, могат да бъдат 
определени като „предприятия“ по смисъла на конкурентното право.  

В случай че лекарите, лекарите по дентална медицина и фармацевтите са 
наети по трудови или приравнени на тях правоотношения, то самите лечебни 
или здравни заведения, явяващи се носител на съответния бизнес и финансов 
риск  от  дейността,  представляват  „предприятия”,  спрямо  които  се  прилагат 
37 Вж. Case 40/73 Suiker Unie v Commission [1975] ECR 1663, както и Решение на КЗК № 136/19.05.2005 г.
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правилата  на  конкуренция.  В  тези  случаи  лекарите,  лекарите  по  дентална 
медицина  и  фармацевтите,  в  качеството  си  на  работници  или  служители, 
престират работната си сила на своя работодател срещу уговорена заплата, но 
самата медицинска услуга се  предлага на пазара от лечебното или здравното 
заведение,  наело  съответния  медицински  специалист  за  нуждите  на  своето 
предприятие.

2.3. Конкурентноправен статут на БЛС, БЗС и БФС
Освен  спрямо  „предприятия”,  правото  на  конкуренцията  се  прилага  и 

спрямо  „сдруженията  на  предприятия”,  които  могат  да  бъдат  всякакви 
сдружения  на  професионална  основа  и  други  форми  на  сдружение  на 
независими  предприятия,  което  не  осъществява  отделно  самостоятелна 
стопанска дейност и съответно не разпределя печалба38. Според практиката на 
СЕС професионална  организация  действа  като  сдружение  на  предприятия  по 
смисъла  на  конкурентното  право,  когато  регулира  стопанското  поведение  на 
членовете  си39,  без  значение  дали  професионалната  организация  има 
публичноправен  статут,  предвид  възложените  й  правомощия  съгласно 
съответното законодателство40. 

Разпоредбите  на  чл.  3,  ал.  1  от  Закона  за  съсловните  организации  на 
лекарите и лекарите по дентална медицина и чл. 3, ал. 1 от Закона за съсловната 
организация  на  магистър-фармацевтите  предвиждат  задължително  членство  в 
съсловните  организации  на  всички  лекари,  лекари  по  дентална  медицина  и 
фармацевтите, упражняващи професията си, съответно в БЛС, БЗС и БФС. 

Както бе посочено по-горе, лекарите, лекарите по дентална медицина и 
фармацевтите като самонаети лица представляват „предприятия“ по смисъла на 
правото на конкуренция.  В този смисъл съсловните организации на лекарите, 
лекарите по дентална медицина и фармацевтите имат качеството на „сдружения 
на предприятия”, тъй като обединяват и представляват субекти, осъществяващи 
стопанска  дейност  на  пазара  на  медицинските  услуги,  и  си  поставят  за  цел 
защитата на техните колективни права и интереси в отношенията им с трети 
лица и държавни органи.

3. Съответен пазар 
Чрез  определянето  на  съответния  пазар  се  установяват  и  определят 

границите на конкуренцията между предприятията, с цел да се идентифицира 
конкурентната  среда,  в  която  те  работят.  Съгласно §.  1,  т.  15  от  ДР на  ЗЗК 
съответният пазар се състои от продуктов и географски. 

Продуктовият пазар включва всички стоки или услуги, които могат да се 
приемат  като  взаимозаменяеми  по  отношение  на  техните  характеристики, 
предназначение  и  цени.  Продуктовите  пазари,  засегнати  от  разпоредбите, 
предмет  на  настоящото  производство,  се  определят  от  актовете,  в  чието 
изготвяне  и  приемане  участват  БЛС,  БЗС  и  БФС.  Националните  рамкови 
договори,  както  и  обемите  на  медицинските  и  денталните  дейности  уреждат 
38 Вж. §. 1, т. 12 от ДР на ЗЗК
39 Вж. Решение на СЕС по казус С-309/99, Wouters, параграф 64
40 Вж. Решение на СЕС по казус С-309/99, Wouters, параграф 65 и 66
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въпроси, свързани с предоставянето на медицинска и дентална помощ в рамките 
на  задължителното  здравно  осигуряване.  Условията  и  редът  за  сключване  на 
договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 
1 от ЗЛПХМ уреждат условията на индивидуалните договори между РЗОК и 
аптеките,  които  осъществяват  търговия  на  дребно  с  лекарствени  продукти, 
реимбурсирани от НЗОК.

Следователно,  разпоредбите  на  ЗЗО и  свързаните  с  него  нормативни 
актове, регламентиращи възможността БЛС, БЗС и БФС да договарят и участват 
в  приемането  на  нормативни  административни  актове,  определящи  условия, 
обеми  и  цени  в  рамките  на  задължителното  здравно  осигуряване,  оказват 
влияние върху пазарите на предоставяне на медицинска, включително болнична 
и  дентална  помощ,  заплащани  със  средствата  на  задължителното  здравно 
осигуряване,  както  и  върху  пазара  на  търговия  на  дребно  с  лекарствени 
продукти, чиято стойност се заплаща напълно или частично от НЗОК. 

Географският пазар включва определена територия, в която се предлагат 
съответните  взаимозаменяеми  продукти  или  услуги  и  в  която  конкурентните 
условия  са  еднакви  и  се  различават  от  тези  в  съседни  райони.  Като  се  има 
предвид,  че  ЗЗО и  свързаните  с  него  правни  актове,  предмет  на  настоящата 
оценка,  имат  приложение  на  територията  на  Република  България,  следва,  че 
конкурентните условия, който те предпоставят, са еднакви за цялата територия 
на страната, а географският пазар следва да бъде определен като национален. 

В случая съответните пазари, върху които разглежданите разпоредби на 
ЗЗО оказват влияние, могат да бъдат определени като пазарите на покриваните 
от  здравноосигурителни  вноски  медицинска  и  дентална  помощ,  както  и 
реимбурсния  пазар  на  търговия  на  дребно  с  лекарствени  продукти  на 
територията на страната.

4. Ефект върху конкуренцията 
4.1. Възможни ограничения на конкуренцията
В чл. 54, чл. 55д и чл. 45, ал. 15 от ЗЗО е регламентирано участието на 

БЛС, БЗС и БФС в изготвянето и приемането на нормативни административни 
актове  като  Националните  рамкови  договори  за  медицинските  дейности  и  за 
денталните дейности, уреждащи обемите и цените на медицинските иденталните 
дейности, както и Условията и редът за сключване на договори за отпускане и 
заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от ЗЛПХМ. По този 
начин  на  съсловните  организации  се  предоставят  регулаторни  функции. 
Съгласно Насоките на КЗК за оценка на съответствието на нормативни и общи 
административни  актове  с  правилата  на  конкуренция41 разпоредбите,  които 
създават режим за саморегулиране или съвместно регулиране, принадлежат към 
категорията  ограничения  на  конкуренцията,  които  намаляват  стимулите  на 
доставчиците да се конкурират активно. Въпреки ползите, които включването на 
съсловните организации в регулирането може да донесе, съществува опасност 
правилата, изработени от професионалните организации, да съдържат различни 
ограничения  за  конкуренцията.  Този  риск  се  засилва  и  от  характера  на 

41 Приети с Решение № 1777/20.12.2011 г. на КЗК.

27



условията,  които се  уреждат  с  гореспоменатите  актове.  Цените  и обемите  са 
основни  елементи  на  дейността  на  стопанските  субекти,  поради  което 
регулациите,  влияещи  върху  тези  елементи,  са  свързани  с  висок  риск  от 
ограничаване на независимото поведение на участниците на пазара и съответно 
–  на  конкуренцията.  НРД съдържат  условията,  на  които  трябва  да  отговарят 
изпълнителите на медицинска помощ. Чрез тях е възможно да бъдат въведени 
определени  изисквания,  които  да  създават  необосновани  ограничения  за 
навлизане на пазара, или изисквания, които ограничават възможността на някои 
изпълнители да участват на пазара42. 

Същото  важи и  за  Условията  и  реда  за  сключване  на  договори,  които 
определят  условията,  на  които  трябва  да  отговарят  търговците  на  дребно  с 
лекарства,  за  да  предлагат  лекарства,  реимбурсирани  от  НЗОК.  В 
гореспоменатите  актове  биха  могли  да  бъдат  включени  и  разпоредби,  които 
ограничават  възможностите  на  участниците  на  пазара  да  се  конкурират. 
Регулациите, които определят фиксирани, минимални или максимални цени са 
едни от най-критичните за развитието на конкурентния процес на съответния 
пазар. Определянето на обеми и условия, които участниците на пазара трябва да 
спазват  при  осъществяване  на  своята  дейност,  са  непосредствено  свързани  с 
риск  от  ограничаване  на  свободата  на  доставчиците  сами  да  организират 
производствения си процес. Възможно е условията и изискванията на работа да 
поставят  някои  участници  на  пазара  в  привилегировано  положение  спрямо 
други43.

Видно от гореизложеното, регулациите, които определят условия, обеми и 
цени, са по правило свързани с висок риск от ограничаване на конкуренцията. 
Този  риск  е  още  по-висок,  когато  в  приемането  на  регулациите  участват 
професионални или съсловни организации.

4.2. Практика на КЗК
Ролята  на  съсловните  организации  на  лекарите,  лекарите  по  дентална 

медицина и фармацевтите при изготвянето и приемането на актове, регулиращи 
обществените  отношения в  сектора  на  здравеопазването нееднократно е  била 
предмет на проучване от страна на КЗК. В практиката си до момента Комисията 
е  установила  следните  ограничения  на  конкуренцията,  въведени  с  актове, 
приемани от или с участието на съответните съсловни организации. 

 Въвеждане на минимални цени 
С  Решение № 508/03.05.2012 г. КЗК установи извършено нарушение по 

чл. 15, ал. 1, т. 1 от ЗЗК от страна на БЛС, в качеството му на сдружение на 
предприятия,  под  формата  на  пряко  определяне  на  минимални  цени  за 
медицински преглед, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване. 

КЗК  приема,  че  с  оглед  задължителното  членство  на  всички  лекари, 
упражняващи  дейност  в  БЛС,  определянето  и  налагането  на  гарантирано 
минимално  ниво  на  заплащане  за  услуга  има  потенциала  да  минимизира 
стимулите сред лекарското съсловие като цяло да се съревновават помежду си и 
42 Вж. т. 1.2 и 1.4 от Насоките на КЗК.
43 Вж. т. 2.1, 2.5 и 2.6 от Насоките на КЗК.
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чрез  различните  форми  на  неценова  конкуренция.  Едновременно  с  това 
Комисията изразява мнението, че подобна регулация не може да бъде възприета 
и като гаранция за качеството на услугата. От друга страна КЗК приема, че така 
определената  минимална  цена  може  да  е  висока,  за  да  бъде  заплащана  от 
пациенти в дадени населени места.  В резултат на това пациентът може да се 
окаже в невъзможност да се възползва от услугата медицински преглед.

 Създаване  на  квотни  ограничения  в  търговията  на  дребно  с  
лекарствени продукти

С Решение № 507/08.05.2013 г. КЗК се произнася относно съответствието 
на  разпоредби  от  Образеца  на  типов  договор  между  НЗОК  и  търговците  на 
дребно  с  лекарствени  продукти  за  2013  г.44,  определящи  средната 
продължителност на обработване на една рецепта и протокол за отпускане на 
лекарствени  продукти,  заплащани  напълно  или  частично  от  НЗОК,  както  и 
формулата, чрез която за всяка аптека се изчислява максималният брой рецепти, 
които  тя  може  да  обработи  в  рамките  на  един  отчетен  период.  С  оглед  на 
извършен  анализ  Комисията  приема,  че  разглежданите  норми  биха  могли  да 
бъдат приравнени на квотно ограничение на търговията на дребно с лекарствени 
продукти, реимбурсирани от НЗОК. Посочените разпоредби са в състояние да 
повлияят  негативно  върху  конкуренцията  на  съответния  пазар  и  да  засегнат 
благосъстоянието на потребителите. С Решение № 410/26.03.2014 г. Комисията 
установи, че норми, въвеждащи същото ограничение се съдържат и в Проекта на 
Условия и ред45 и Проект на Типов договор между НЗОК и аптеките за 2014 г. С 
оглед на това КЗК отново препоръча на НЗОК и БФС, отговорни за изготвянето 
и съгласуването на посочените документи, да изключат от окончателния вариант 
на документите разгледаните норми, създаващи предпоставки за ограничение на 
конкуренцията.

 Създване на бариери за участие на пазара на специализираната  
извънболнична  медицинска  помощ  в  обхвата  на 
задължителното здравно осигуряване

С  Решение № 122/29.01.2014 г. КЗК установи,  че  разпоредби от  НРД, 
създават пречки пред лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от ЗЛЗ към МС, МО, 
МВР, МП и МТИТС да участват на пазара на специализирана извънболнична 
помощ,  финансирана  от  НЗОК.  Въз  основа  на  извършен  анализ  Комисията 
приема, че за разлика от останалите лечебни заведения от болничната помощ, 
независимо от собствеността им, поради специфичния ред за тяхното създаване 
и юридическия им статут, ведомствените лечебни заведения са затруднени да 
създадат отделно юридическо лице за извършване на извънболнична медицинска 
44 чл. 15, ал. 3 и 4 и чл. 25, ал. 2 от Приложение № 3 „Образец на типов договор” към Условия и ред за 
сключване на индивидуални договори за отпускане и заплащане на лекарствените продукти по чл. 262, 
ал.  5,  т.  1  от  ЗЛПХМ, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, 
съгласувани между НЗОК и БФС на основание чл. 45, ал. 15 от ЗЗО.
45 чл. 21, ал. 3 - 4, ал. 6 от Проект на Условия и  ред за сключване на договори за отпускане и заплащане 
на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от ЗЛПХМ, на медицински изделия и на диетични храни за 
специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК и чл. 15, ал. 3 - 4 и ал. 6 от 
Проект на Типов договор.
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помощ, което да може да сключи договор с НЗОК. По този начин лечебните 
заведения по чл. 5, ал. 1 от ЗЛЗ към МС, МО, МВР, МП и МТИТС, които имат 
капацитета от гледна точка на медицинско оборудване и човешки ресурси, могат 
да  предлагат  услуги  от  извънболничната  медицинска  помощ  на 
здравноосигурени пациенти единствено срещу заплащане. В този смисъл според 
КЗК  нормативната  уредба  нарушава  конкуренцията  и  е  в  ущърб  на 
благосъстоянието на здравноосигурените лица.

 Обвързване на цени и отстъпки
С Решение № 410/26.03.2014 г. Комисията приема, че нормите на Проект 

на Условия и ред и Проект на Типов договор между НЗОК и аптеките за 2014 г., 
въвеждащи  задължение  за  търговците  на  дребно  да  продават  лекарствени 
продукти на една и съща цена при свободна продажба и по линия на НЗОК в 
зависимост от по-ниската цена, както и да правят еднакви по размер отстъпки от 
цената  на  лекарствените  продукти,  включени  в  ПЛС,  за  здравноосигурените 
лица и за НЗОК, биха могли да доведат до ограничение на конкуренцията при 
търговията на дребно с лекарствени продукти, реимбурсирани от здравната каса. 
Комисията  изразява  мнението,  че  приложението  на  спорните  разпоредби  би 
нарушило  свободата  на  самостоятелно  определяне  на  търговската  и  ценова 
политика на аптеките. Същевременно те биха могли да бъдат определени и като 
бариера за навлизане на пазара, тъй като аптеките, които не приемат посочените 
условия, не биха могли да сключат договор с НЗОК.

4.3. Обхват на регулаторните актове 
Задължителното  здравно  осигуряване  се  осъществява  чрез  два  основни 

вида  договори:  национални  рамкови  договори  и  договори  между  НЗОК, 
сключвани от нейно име от РЗОК, и изпълнителите на медицинска помощ.

Съставянето на НРД за медицинските дейности се извършва в преговори 
от 10 представители на НЗОК и 10 на БЛС и съответно 9 представители на НЗОК 
и 9 представителя на БЗС за денталните дейности. т.е. в процеса на изготвянето 
и подписването на НРД участие вземат:
 НЗОК, чрез Надзорния си съвет, който се състои от 

o един  представител  на  представителните  организации  за 
защита правата на пациентите; 

o двама  представители  на  представителните  организации  на 
работниците и служителите; 

o двама  представители  на  представителните  организации  на 
работодателите;

o 4  представители  на  държавата,  един  от  които  е 
изпълнителният  директор  на  Националната  агенция  за 
приходите.

 БЛС/БЗС, в които членуват всички лекари, съответно всички лекари 
по дентална медицина, които упражняват професията си. В изготвянето и 
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подписването  на  НРД  участват  чрез  представители,  избрани  от 
Управителните съвети на съсловните организации..

Целта на задължителното здравно осигуряване е да  гарантира свободен 
достъп на осигурените лица до медицинска помощ В управлението на НЗОК 
участва  и  представител  на  потребителите  на  медицински  услуги,  но  е  от 
особена  важност  да  се  осигури  ефективна  система  на  представителство  на 
пациентите,  така  че  те  да  имат  възможност  да  влияят  върху  финансовата 
политика  на  касата  при  определянето  на  условията,  обемите  и  цените  на 
здравните  услуги.  Здравноосигурените  лица  са  тези,  които  се  явяват  на 
съответния  пазар  като  потребители  на  съответните  здравни  услуги.  Те  са  и 
основният  източник  на  средства  за  задължителното  здравно  осигуряване. 
Реалното участие на пациентите в процеса на договарянето на НРД би довело до 
по-ясно дефиниране  на  проблемите,  нуждите  и  приоритетите  и би  довело до 
оптимално  и  ефективно  намиране  на  решения  в  процеса  на  договаряне. 
Следователно, макар и участващи с един представител в състава на Надзорния 
съвет на НЗОК, потребителите на здравни услуги следва да са включени реално 
в процеса на договаряне и да са равнопоставени в процеса на договарянето и 
приемането на НРД с останалите участници в този процес.

След влизане на НРД в сила, се сключват втора група договори46 между 
РЗОК  и  изпълнителите  на  медицинска  помощ  –  физически  или  юридически 
лица,  имащи  право  да  упражняват  медицинска  дейност.  Чрез  тях  НЗОК 
изпълнява  задълженията  си  към  здравноосигурените  лица  да  им  предоставя 
медицинска помощ. 

Изпълнителите  на  медицинска  помощ (лечебните  заведения  за 
извънболнична  помощ,  болничните  заведения  и  други  лечебни  заведения)  не 
участват като страна в договарянето на НРД. Въпреки това обаче НРД има пряко 
влияние върху стопанската им дейност, тъй като определя по обвързващ начин 
параметрите на договора,  който те  сключват с  РЗОК47.НЗОК може да откаже 
договори  на  изпълнители  на  медицинска  и  стоматологична  помощ,  ако  не 
отговарят  на  изискванията  за  сключване  на  договор  и  предоставяне  на 
качествено лечение. 

От  проучването  в  настоящото  производство  пред  КЗК  и  събраните 
становища  се  установява,  че  съсловните  организации  на  лекарите  и 
стоматолозите не са в състояние да представляват и защитават интересите на 
всички изпълнители на медицинска и стоматологична помощ, защото интересите 
на  БЛС  и  на  БЗС  не  винаги  съвпадат  с  тези  на  лечебните  заведения  за 
извънболнична помощ, болничните заведения и други видове лечебни заведения, 
в  които  лекарите  са  наети  като  работници  или  служители.  Неучастието  на 
лечебните заведения, в качеството им на изпълнители на медицинска  помощ, в 

46 Тези договори биват два вида:а) договори с изпълнителите на медицинска помощ – лечебни заведения 
по ЗЛЗ и здравни заведения по Закона за здравето; б) договори и с отделни лекари, съответно лекарите 
по дентална медицина за оказване на извънболнична медицинска помощ.
47 Договорите по чл. 20, ал. 1, т. 4 от ЗЗО не могат да бъдат сключени при условия, по-неизгодни от 
приетите с НРД.
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договарянето на НРД ги лишава от възможността да управляват по-ефективно 
бюджетите си и да доставят по-качествени услуги на по-ниски цени.

Следователно, изключването на част от изпълнителите на медицинска и 
стоматологична  помощ  от  процеса  на  договаряне  на  НРД  води  до 
невъзможността  им  да  отстояват  своите  интереси,  вследствие  на  което  те  са 
поставени в неравноправно конкурентно положение на съответния пазар. 

Съгласно  чл.  45,  ал.  15  от  ЗЗО  Условията  и  редът  за  сключване  на 
договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 
1  от  ЗЛПХМ  между  директора  на  РЗОК  и  притежателите  на  разрешение  за 
търговия на дребно с лекарствени продукти се съгласуват от 9 представители на 
НЗОК и 9 представители на БФС, определени съответно от Надзорния съвет на 
НЗОК и управителния съвет на БФС. 

С Условията и реда за сключване на договори с НЗОК се регламентират 
предпоставките  за  сключването  на  индивидуалните  договори  за  отпускане  и 
заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от ЗЛПХМ. Определят 
се изискванията, имащи отношение към:

 правилното отпускане на лекарствата и обслужването на пациентите 
от  гледна  точка  на  фармацевтичната  практика  и  защита  интересите  на 
потребителите; 

 счетоводно-оперативни  и  финансови  условия  (софтуер,  с  който 
аптеката работи за отчитане на лекарствените продукти; схема на отчитане на 
отпуснати лекарства и заплащането им от НЗОК и др.). 

Последната група условия по същността си не се отнасят до работата на 
магистър-фармацевтите  и  помощник-фармацевтите  с  пациентите,  а  са  от 
компетентността  преди  всичко  на  самите  собственици  на  аптеките. При 
договарянето на Условията и реда за сключване на договори обаче, от страната 
на притежателите на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти 
участва  единствено  БФС,  въпреки  отпадането на  необходимостта  търговецът, 
който  ще  извършва  търговията  на  дребно,  да  има  квалификация  магистър-
фармацевт. 

Доколкото  търговският  и  финансов  риск  за  дейността  на  аптеката, 
включително  спазването  на  изискванията  за  снабдяване  с  лекарства  в 
определени срокове, се носи от именно от търговеца, който е страна по договора 
с  НЗОК,  то  неучастието  му  в  процеса  на  договаряне  го  поставя  в 
неравнопоставено  положение  като  участник  на  съответния  пазар. БФС не  би 
могъл да представлява собствениците на аптеките, дори само поради вероятност 
от  конфликт  на  интересите  по  определени  въпроси,  основаващи  се  на 
отношенията  работник  –  работодател.  Следователно,  в  неравноправно 
положение са поставени търговците на дребно с лекарствени продукти, които 
нямат качеството фармацевт, а са наели магистър-фармацевти на работа. Тези 
стопански субекти носят бизнес и финансов риск, в качеството си на страна по 
договорите с  НЗОК, но за  тях правната  уредба  не предоставя  възможност  за 
надлежно представителство  на  техните  интереси  в  процеса  на  договаряне  на 
условията, които обвързват именно тях.
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5.  Изпълнение  на  регулаторните  цели,  без  да  се  ограничава 
конкуренцията 

В някои случаи преследването на определена регулаторна цел е свързано с 
въвеждането на регулации, които са от естество да ограничат конкуренцията. В 
тази  връзка  трябва  да  се  има  предвид,  че  постигането  на  определена  цел  за 
сметка  на  конкуренцията  по  правило  не  носи  ползи  за  съответния  сектор, 
особено  в  дългосрочен  план.  Конкуренцията  е  обществено  благо,  чиято 
ефективна защита има пряко отношение към осигуряването на благосъстоянието 
на потребителите и стимулирането на икономическия растеж,  поради което е 
необходимо във всеки конкретен случай да се намери баланс между политиката 
на  конкуренцията  и  съответната  секторна  политика,  като  се  анализира  дали 
целта на пазарната регулация не може да бъде постигната по начин, който не е 
свързан  с  ограничаване  на  конкуренцията.  В  случай,  че  това  не  е  възможно, 
трябва внимателно да се избере тази алтернатива, която е свързана с най-малко 
ограничаване на конкуренцията. 

КЗК счита, че при намиране на горепосочения баланс следва да се проучи 
опита  на  другите  страни членки на  ЕС по отношение  на  конкретния въпрос, 
разглеждан в  настоящото производство,  а  именно –  участието  на  съсловните 
организации  на  лекари,  лекари  по  дентална  медицина  и  фармацевти  в 
изготвянето и приемането на регулаторни актове. В повечето от проучените 16 
страни  членки  професионалните  организации  на  лекари,  лекари  по  дентална 
медицина  или  фармацевти  не  участват  в  приемането  на  нормативни  актове, 
определящи  условия,  обеми  и  цени,  а  имат  само  консултативна  роля по 
отношение  на  тези  регулаторни  актове48.  По  този  начин  се  използват 
специализираните експертни знания на съсловните организации в изготвянето на 
актовете, както и вземането предвид на тяхната гледна точка, но без да е налице 
присъщият  за  саморегулирането  и  съвместното  регулиране  повишен  риск  от 
ограничаване на конкуренцията. В Чехия Министерството на здравеопазването 
има възможност за осъществяване на контрол по отношение на съответствието 
на  приетите  с  участието  на  съсловните  организации  актове  с  обществения 
интерес, което до известна степен намалява и риска от приемане на регулации, 
които неоправдано ограничават конкуренцията. В 4 от страните членки на ЕС 
рискът  от  ограничаване  на  конкуренцията  се  намалява  чрез  ограничаване  на 
ролята  на  съсловните  организации  до  приемането  само  на  точно  определени 
актове,  докато  по  отношение  на  всички  останали  актове  ролята  им  е  само 
консултативна49.

Що се отнася до българския случай, НРД за медицинските дейности и за 
денталните дейности уреждат здравно-икономически,  финансови,  медицински, 
организационно-управленски, информационни и правно-деонтологични рамки, в 
съответствие с които се сключват договорите между НЗОК и изпълнителите на 
медицинска помощ. Рамките, в които се сключват договорите между НЗОК и 
търговците на дребно с лекарствени продукти, се определят с Условия и ред за 
сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по 
чл. 262, ал. 6, т. 1 от ЗЛПХМ, на медицински изделия и на диетични храни за 

48 Белгия, Естония, Финландия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Словакия, Испания, Швеция.
49 Хърватия, Дания, Словения, Полша.
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специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК. Видно 
от предмета на разглежданите актове, те оказват влияние в правната сфера на 
широк  кръг  субекти  –  НЗОК,  РЗОК, изпълнителите  на  медицинска  помощ, 
осигурените  лица,  осигурителите  и  търговците  на  дребно  с  лекарствени 
продукти,  като  за  всеки  един  от  тях,  чрез  сключването  на  индивидуални 
договори,  създават  права  и  задължения.  Така  НРД  и  Условията  и  реда  за 
сключване на договори пораждат действие не само спрямо сключилите ги лица – 
Здравната  каса  и  съсловните  организации,  но  и  спрямо  трети  лица  – 
изпълнителите  на  медицинска  помощ,  осигурените  лица,  осигурителите  и 
търговците на дребно с лекарствени продукти. Законът предвижда за всеки от 
актовете многократно правно действие. С оглед на тези характеристики НРД и 
Условията  и  редът  за  сключване  на  договори  представляват  нормативни 
административни  актове и  като  такива,  на  основание  чл.  1а  от  Закона  за 
нормативните  актове,  следва  да  бъдат  издавани  от  компетентни  държавни 
органи. 

Както вече беше посочено, разглежданите актове се изготвят и приемат 
чрез подписване от НЗОК, от една страна, и БЛС, БЗС и БФС за съответните 
видове дейности – от друга. 

Според чл. 6, ал. 1 от ЗЗО НЗОК е юридическо лице с предмет на дейност 
–  осъществяване  на  задължителното  здравно  осигуряване.  Бюджетът  на 
здравната  каса  се  определя  със  Закон  за  бюджета  на  НЗОК  за  съответната 
година. Съгласно чл. 23 от ЗЗО част от приходите на Здравната каса се формират 
от осигурителни вноски на осигурените лица. 

От своя страна, БЛС, БЗС и БФС са съсловни организации на лекарите, 
лекарите по дентална медицина и фармацевтите, които защитават интересите на 
своите  членове.  Както  Конституционният  съд  определя50,  разглежданите 
съсловни организации са натоварени с конкретни държавнически правомощия, 
свързани със закрила здравето на гражданите и по-специално осигуряването на 
качествено  и  добросъвестно  медицинско  обслужване.  Въпреки  своите 
специфични функции, свързани с политиката на здравеопазването, посочените 
съсловни  организации  не  биха  могли  да  бъдат  определени  като  компетентни 
държавни органи при изготвянето и приемането на разглежданите нормативни 
административни актове които създават права и задължения за лица, които не са 
страни  по  тези  актове.  От  конкурентноправна  гледна  точка,  в  процеса  на 
договаряне с НЗОК те действат не като органи на властта, а в качеството си на 
сдружения  на  предприятия,  които  представляват  и  защитават  интересите  на 
своите членове. 

Във  връзка  с  гореизложеното,  следва  да  бъде  разгледана  и  ролята  на 
министъра на здравеопазването, в качеството му на компетентен държавен орган 
на изпълнителната власт, при приемането на НРД. Нормата на чл. 54, ал. 7 от 
ЗЗО предвижда съгласуване на приетите по съответния ред НРД от министъра на 
здравеопазването  в  14-дневен  срок  от  представянето  им.  Според  същата 
разпоредба,  министърът  на  здравеопазването  извършва  и  обнародването  на 
актовете в „Държавен вестник“. Нормативната уредба не предвижда изрично в 

50 Вж. Решение № 29/11.11.1998 г. по к.д. № 28/1998 г.
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какво се изразява правомощието на министъра по съгласуването на НРД – дали 
може да върне за ново разглеждане изготвения акт в случай, че не е съгласен с 
някои  от  предложените  условия  от  НЗОК  и  съсловните  организации,  или 
единствено удостоверява наличието на изготвен акт. Този въпрос е предмет на 
анализ и в правната литература51. На практика министърът на здравеопазването 
не  представлява  държавен  орган,  компетентен  да  издаде  НРД,  като  актът  на 
приподписването от негова страна е с неясна правна природа, тъй като той няма 
нито характер на самостятелно властническо волеизявление, от което възникват 
определени  правни  последици,  нито  представлява  условие  за  пораждане  на 
правното действие на НРД в качеството му на административен нормативен акт, 
приет  под  формата  на  „договор“  между  НЗОК  и  съсловните  организации, 
оправомощени  с  „държавнически  правомощия“  съгласно  ЗЗО.  Видно  от 
гореизложеното,  законодателството,  регулиращо  приемането  на  НРД  и 
Условията и редът  за  сключването на  договори,  поставя  редица  дискусионни 
въпроси.  Неясната  нормативната  уредба  създава  правна  несигурност  за 
опериращите на съответния пазар предприятия и би могла да бъде бариера за 
навлизане на нови участници. Регулирането на значими обществени отношения, 
каквито  са  тези  относно  определянето  на  параметрите  на  медицинско 
обслужване  и  разпределянето  на  средства  по  линия  на  НЗОК,  следва  да  се 
извърша  със  стабилни  административни  актове,  в  т.ч.  и  нормативни 
административни  актове,  изготвяни  и  приемани  от  компетентни  държавни 
органи при спазване на принципите и правилата на публичното право. 

Участието на  БЛС и  БЗС в  договарянето и  приемането на  нормативни 
административни  актове,  определящи  обеми,  условия  и  цени  в  рамките  на 
задължителното  здравно  осигуряване  се  налага  от  модела  на  финансиране,  в 
който  е  заложено  т.нар.  „договорно  начало“.  Съсловните  организации,  в 
качеството  си  на  представляващи  и  защитаващи  правата  и  интересите  на 
лекарите  и  лекарите  по  дентална  медицина,  са  организации,  които следва  да 
участват в процеса на договаряне на медицинска помощ, оказвана от нейните 
членове. БЛС и БЗС, като страни по договарянето на НРД, осигуряват баланс в 
системата. Чрез договорното начало се осигурява задължението на държавата по 
чл. 52 от КРБ и чл.  2 от Закона за здравето без да се нарушава принципа за 
свобода  на  лекарската  професия  и  доброволното  престиране  на  труд. 
Неучастието  на  съсловните  организации  би  довело  до  едностранно 

51 Според мнението на проф. Красимира Средкова, преподавател по трудово и осигурително право в ЮФ 
на СУ „Свети  Климент Охридски“ „Националният рамков договор се  приподписва  от  министъра на 
здравеопазването (чл. 53, ал. 3, изр. 2 от ЗЗО). Министърът с това не става страна по договора. И без 
неговия подпис има валидно сключен НРД, ако е налице условието по чл. 54, ал. 3, изр. 1 ЗЗО – да е 
подписан  от  поне  по  8  представители  от  всяка  от  страните.  Приподписването  от  министъра  на 
здравеопазването  ангажира  държавата  да  оказва  съдействие  за  неговото  изпълнение  и  придава 
официален  характер  на  договора  като  нормативно  съглашение,  тъй  като  по  правило  само  държавни 
органи, какъвто е министърът, имат правото да издават нормативни актове.“ 
Подобно тълкуване  прави  и  проф.  Тони Веков,  д.м.н.  Той  изразява  мнението,  че  НРД представлява 
недържавен  източник  на  осигурителното право с нормативен характер  и  поради  тази  причина се 
приподписва от  министъра на здравеопазването, като по този начин се  осъществява  санкциониране  на 
тези  договори  в  смисъла  на признаване от страна на държавата. 
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администриране на обемите и цените от НЗОК, което би било в противоречие с 
независимостта на бюджета на НЗОК от този на държавата. 

От друга страна, БФС като съсловна организация на фармацевтите следва 
да  участва  като  страна  по  договарянето  с  НЗОК  на  Условията  и  реда  за 
сключване на договори, поради изискването персоналът на аптеката, обслужващ 
пациентите, да бъде с фармацевтична квалификация. Чрез така предвидената в 
законодателството фигура за съгласуване на този подзаконов нормативен акт се 
ограничава  риска  от  безконтролното  и  едностранно  налагане  на  условия  от 
страна на НЗОК в отношенията й с търговците на дребно. 

Във  връзка  с  горното  КЗК  изразява  принципната  си  позиция,  че  в 
контекста  на  избрания  модел  на  функциониране  на  задължителното  здравно 
осигуряване в страната, при договарянето на условията, обемите и цените при 
предоставянето на здравните дейности и услуги следва да се осигури участието 
на всички засегнати страни, спрямо които приетите актове при договарянето с 
НЗОК  ще  породят  правно  действие.  Това  на  първо  място  включва  всички 
изпълнители на медицинска и стоматологична помощ, вкл. и тези, които не са и 
не  могат  да  бъдат  представлявани  от  БЛС,  съответно  БЗС,  като  например, 
лечебните  заведения  от  болничната  и  извънболничната  помощ.  Освен  това, 
доколкото БФС не би могъл да осъществи договаряне от името на търговците на 
дребно, които не са магистър-фармацевти, се налага търговците на лекарствени 
продукти  също  да  получат  представителство  на  своите  интереси  при 
договарянето с НЗОК. По този начин ще се балансират интересите на всички 
участници  на  пазара  на  търговията  на  дребно  с  лекарствени  продукти.  На 
следващо  място,  в  системата  на  здравното  осигуряване,  здравноосигурените 
лица  се  явяват  в  двойно  качество  –  като  основен  източник  на  финансови 
средства  и  като  краен  потребител  на  всички  здравни  услуги  и  лекарствени 
продукти, финансирани от тази система. Въпреки това обаче, те са изключени от 
ефективния  процес  на  вземане  на  решения,  свързани  с  договарянето  на 
условията, обемите и цените на съответните медицински дейности и продукти. 
За постигане целите на чл. 5, ал. 1,  т.  2 от ЗЗО, е необходимо да се разшири 
значително участието на пациентите, като се осигури тяхното представителство 
както в  хода  на  подготовката  и  предварителното  съгласуване  на  съответните 
регулаторни актове, но така също и в надзорния етап относно изпълнението на 
съответните  задължения,  поети  от всеки един от  участниците в  системата на 
задължителното здравно осигуряване.  

В контекста на гореизложеното, КЗК счита, че е особено важно в ЗЗО и 
свързаните с него нормативни актове да се създаде ясна правна уредба, която 
точно  да  регламентира  механизма  на  вземане  на  решенията  от  страна  на 
компетентните  държавни  органи  в  системата  на  задължителното  здравно 
осигуряване и  по  недвусмислен  начин  да  уреди  ролята  на  съсловните 
организации в бранша, като се гарантира, че в процеса на договарянето с НЗОК 
ще е осигурено надлежно представителство на всички стопански субекти, които 
са засегнати от административните актове, определящи условия, обеми и цени, 
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задължителни  за  всички  изпълнители  на  медицинска  помощ и аптеките  като 
предприятия, сключили договор с НЗОК. Ясната правна уредба в разглеждания 
сектор  е  основна  предпоставка  за  разгръщане  на  ефективна  конкуренция  на 
съответния  пазар  и  повишаване  на  благосъстоянието  на  потребителите  и 
обществото като цяло. 
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