
ПРОЕКТ 

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА РАБОТА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ 
СЪВЕТ ПО ЧЛ. .55б, aл. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ 

Раздел I 
Общи разпоредби 

 
Чл. 1. С правилника се уреждат организацията и редът за работа на 

Консултативния съвет (КС) по заплащането на видовете медицинска и дентална помощ. 
Чл. 2. Консултативният  съвет е постоянен консултативен орган към министъра на 

финансите. 
Чл. 3. Консултативният съвет разглежда и дава становища относно: 

1. обемите и цените на медицинската помощ, разработени по реда на чл. 55а от 
Закона за здравното осигуряване (ЗЗО); 

2. методиките за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ, 
разработени по реда на чл. 55а от ЗЗО. 

 

Раздел II 
Организация на работа 

 
Чл. 4. Консултативният съвет се ръководи от министъра на финансите. 
Чл. 5. Министърът: 
1. ръководи и контролира цялостната дейност на КС; 
2. осигурява публичност и прозрачност на дейността на КС; 
3. осъществява и други дейности, свързани с управлението и функционирането на 

КС; 
4. може да инициира чрез включване в дневния ред за заседание обсъждане и 

вземане на решения по различни въпроси от компетентността на съвета. 
Чл.6. Функциите на министъра в негово отсъствие се изпълняват от определен от 

него със заповед служител на Министерството на финансите за всеки конкретен случай и за 
срока на отсъствието му. 

Чл. 7. (1) Консултативният съвет е колективен орган, който се състои от: 
заместник-министър на здравеопазването, заместник-министър на труда и социалната 
политика и по един представител на НЗОК, Националната агенция за приходите, 
Министерството на финансите, Българския лекарски съюз, Българския зъболекарски съюз, 
Българския фармацевтичен съюз, Българската асоциация на професионалистите по здравни 
грижи и един представител, определен от представителните организации за защита правата 
на пациентите.  

 (2) Поименният състав на КС се определя със заповед на министъра на финансите 
по предложение на ръководителите на съответните ведомства и организации. 

(3) При промяна в служебното положение, правомощията или функциите на някои 
от членовете на КС ръководителят на съответното ведомство или организация в 
едноседмичен срок прави предложение до министъра на финансите за промяна на 
поименния състав на КС. 

Чл. 8. При изпълнение на своите функции министърът се подпомага от: 
1. дирекция „Икономически анализи и прогнози”, отдел  „Фискални и социални 

анализи и прогнози”, щатни служители на Министерството на финансите; 
2. секретар, щатен служител на Министерството на финансите; 



 2 

3. външни експерти. 
 

Раздел IІІ 
Техническо и експертно обслужване 

Чл. 9. (1) Секретарят на КС се определя със заповед на министъра на финансите. 
(2) Секретарят на КС: 
1. подготвя проект за дневния ред за редовните заседания; 
2. организира и свиква заседанията на Консултативния съвет; 
3. организира провеждането на информационната политика на Консултативния 

съвет, като осигурява публичност и прозрачност на неговата дейност; 
4. осъществява и други дейности, свързани с функционирането на Консултативния 

съвет. 
2. изпраща с придружително писмо копие от заповедта по чл. 13 на всички членове 

на съвета; 
3. организира провеждането на заседанията, вкл. достъпа до материалите по 

точките от дневния ред (в т.ч и писмените становища по чл. 13, ал. 4) или предоставянето 
им; 

4. води протокол от заседанията; 
5. в срок от 5 работни дни от утвърждаване на протокола изпраща на членовете на 

съвета копие-извлечение с решенията от заседанието; 
6. води архива на КС; 
7. осъществява връзката и координацията между членовете на съвета. 
Чл. 10. Главният секретар на Министерството на финансите определя място и 

създава условия за съхраняване на архива на КС. 
Чл. 11. Членовете на КС при осъществяване на своите функции като такива се 

подпомагат експертно и технически в рамките на организацията и бюджета на съответното 
ведомство или организация, която представляват. 

 

Раздел IV 
Заседания на Консултативния съвет  

 
Чл. 12. (1) Заседанията на КС  се свикват най-малко два пъти годишно от 

министъра на финансите. 
(3) Заседанията на КС са открити и се провеждат с участието на лицата по чл.7. 
Чл. 13. (1) Заседанието се счита за редовно проведено, ако на него присъстват не 

по-малко от 2/3 от всички членове на КС. 
(2) Решенията на КС се приемат с обикновено мнозинство от присъстващите на 

заседанието членове на съвета. 
Чл. 14. (1) Заседанията на КС се председателстват от министъра на финансите. 
(2) При отсъствие на министъра заседанията се председателстват от лицето по 

чл.6. 
Чл. 15. (1) На заседанията на КС се води протокол. 
(2) Протоколът се подписва от всички присъствали членове на КС. 
(3) При подписване на протокола с особено мнение членът на съвета в срок до два 

работни дни от провеждане на заседанието представя на председателя на съвета писмено 
мотиви към особеното мнение, които са неразделна част от протокола. 

(4) Протоколът се утвърждава от министъра на финансите. 
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(5) За дейността на КС се води архив. 

Раздел V 
Финансиране 

Чл. 16. (1) Средствата, необходими за дейността на КС, се осигуряват в рамките на 
бюджета на Министерството на финансите. 

(2) За своята дейност членовете на КС не получават възнаграждение. 

Заключителна разпоредба 

Параграф единствен. Правилникът се издава на основание чл. 55б, ал. 4 от Закона 
за здравното осигуряване. 


