проект 27/01/2011
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ
ИЗДЕЛИЯ
(обн., ДВ, бр. 46 от 2007 г., изм. бр. 110 от 2008 г., бр. 41 и 82 от 2009 г., изм. 98 от
2010 г.)
§ 1. В чл. 27, ал. 2, т. 1 се изменя така:
„1. данни за Единния идентификационен код на дружеството;”.
§ 2. В чл. 28, ал. 2, т. 1 се изменя така:
„1. данни за Единния идентификационен код на дружеството;”.
§ 3. Член 30а се изменя така:
„Чл. 30а. (1) Изпълнителната агенция по лекарствата поддържа на интернет страницата
си национален регистър на медицинските изделия, които могат да бъдат заплащани със
средства от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, от републиканския
бюджет, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване и от бюджета на
лечебните заведения по чл. 5 от Закона за лечебните заведения, както и със средства на
лечебните заведения с държавно и/или общинско участие по чл. 9 и 10 от Закона за
лечебните заведения.
(2) Условия и реда за водене на регистъра по ал. 1 се определят в наредба на министъра
на здравеопазването.
(3) Не се заплащат с публични средства медицински изделия, извън регистъра по ал. 1”.
§ 4. Наименованието на глава пета се изменя така:
„Търговия с медицински изделия”.
§ 5. В чл. 61, ал. 3, т. 1 се изменя така:
„1. Данни за Единния идентификационен код на лицето, когато то е регистрирано по
Търговския закон, или копие на акта за създаване, когато лицето е създадено със закон
или с акт на Министерския съвет;”
§ 6. В чл. 78, ал. 1, т. 1 се изменя така:
„1. Данни за Единния идентификационен код на лицето, когато то е регистрирано по
Търговския закон или съответен документ по националното законодателство на
съответната държава членка или на държавата от Европейското икономическо
пространство;”
§ 7. В член 80 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал.1 :
а) в т. 2 думите „и/или адреса му” се заличават;
б) точки 3, 4 и 5 се отменят.
2. Създава се нова алинея 2:
„(2) Търговците на едро с медицински изделия подават в ИАЛ уведомление, като
прилагат към него свързаните с промяната документи, при промяна на:
1. правния статус, седалището и/или адреса на управление на търговеца;
2. списъка на видовете медицински изделия, с които се търгува и съответните им
производители;

3. името и/или адреса на упълномощения представител по чл. 78, ал. 5.”.
3. Досегашните ал. 2, 3, 4 и 5 стават съответно ал. 3, 4, 5 и 6.
§ 8. Създава се чл. 83а:
„Чл. 83а. (1) Лечебните заведения за болнична помощ могат да извършват търговски
сделки с медицински изделия само за нуждите на своите пациенти.
(2) Медицинските изделия, които могат да бъдат предмет на търговски сделки по ал.1
се определят с наредбата по чл.30а, ал. 2.”
§ 9. В чл. 136 думите „чл. 80, ал. 4” се заменят с „чл. 80, ал. 5”.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБИ
§ 10. В чл. 86 Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 46, 76, 85,
88, 94, 103 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 81, 95, 102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 59,
82, 95 от 2007 г., бр. 13, 102, 110 от 2008 г. и бр. 36, 41, 74, 82, 93, 99 и 101 от 2009 г.,
бр. 41, 42, 50, 59, 62, 98 и 100 от 2010 г. и бр. 8 от 2011 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 се създава нова т. 2:
„2. да закупи от лечебното заведение необходимите за лечението му медицински
изделия, когато е поискал това и същите не се заплащат от Националната
здравноосигурителна каса или от републиканския бюджет.”
2. Досегашните т. 2, 3, 4 и 5 стават съответно т.3, 4, 5 и 6.
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) В случаите по ал. 2, т. 2, пациентът заплаща медицинските изделия по цените, на
които ги е закупило лечебното заведение.”
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

