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РЕШЕНИЕ
за приемане на Доклад на Националното 
бюро за контрол на специалните разузна-
вателни средства за извършената дейност 

през 2016 г. 

Народното събрание на основание чл. 84, 
т. 17 от Конституцията на Република България 

Р Е Ш И :

Приема Доклад на Националното бюро 
за контрол на специалните разузнавател-
ни средства за извършената дейност през  
2016 г. 

Решението е прието от 44-то Народно 
съб рание на 6 декември 2017 г. и е подпе-
чатано с официалния печат на Народното 
събрание.

Председател на Народното събрание: 
Цвета Караянчева

9453

ПРЕЗИДЕНТ 
НА РЕПУБЛИКАТА

УКАЗ № 248
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията 

на Република България във връзка с чл. 463, 
ал. 5 от Изборния кодекс

П О С Т А Н О В Я В А М :

Насрочвам частичен избор за кмет на 
кметство Енчец, община Кърджали, област 
Кърджали, на 18 февруари 2018 г.

Издаден в София на 8 декември 2017 г.

Президент на Републиката: 
Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Цецка Цачева

9546

УКАЗ № 250
На основание чл. 101, ал. 1 от Конститу-

цията на Република България

П О С ТА Н О В Я В А М :
Връщам за ново обсъждане в Народното 

събрание Закона за бюджета на Национал-

ната здравноосигурителна каса за 2018 г., 
приет от 44-то Народно събрание на 29 ноем- 
ври 2017 г.

Издаден в София на 8 декември 2017 г.

Президент на Републиката:  
Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: 

Цецка Цачева

МОТИВИ
за връщане за ново обсъждане в Народното 
събрание на разпоредба от Закона за бюджета 
на Националната здравноосигурителна каса 
за 2018 г., приет от 44-то Народно събрание 

на 29 ноември 2017 г.

Уважаеми народни представители,

Приетият Закон за бюджета на Нацио-
налната здравноосигурителна каса за 2018 г. 
е от изключително значение, защото дава 
финансовата основа на дейностите в обхвата 
на задължителното здравно осигуряване. 
Той е свързан с правото на здравно осигу-
ряване, което е конституционно закрепено 
и гарантирано. Провежданата с този закон 
държавна политика трябва да гарантира 
достъпна, качествена и своевременна ме-
дицинска помощ, като осигури прозрачно, 
ефективно и справедливо разходване на 
приходите и трансферите по бюджета на 
Националната здравноосигурителна каса 
(НЗОК). Не мога да се съглася, че с приетия 
закон са намерени най-удачните решения, 
които справедливо да разпределят наличния 
обществен ресурс.

С основание § 6 от преходните и заклю-
чителните разпоредби поражда опасения, 
че няма да бъдат гарантирани правата на 
всички здравноосигурени лица. С него се 
установява правилото през 2018 г. НЗОК да 
не заплаща за лекарствени продукти с ново 
международно непатентно наименование, за 
което е подадено заявление за включване в 
позитивния лекарствен списък, както и за 
включени в позитивния лекарствен списък, 
които подлежат на заплащане за първи 
път през 2018 г. Между двете гласувания 
на закона е направен опит за смекчаване 
на временната забрана чрез изключения за 
генерични лекарствени продукти и за ле-
карствени продукти по чл. 29 от Закона за 
лекарствените продукти в хуманната меди-
цина. Независимо от това е сигурно, че се 


