РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
        ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект! 
РЕШЕНИЕ 
за възлагане на Сметната палата да извърши цялостен одит на 
действията на Министерство на здравеопазването по 
разходване на финансови средства за централни доставки на 
лекарства, здравно-осигурителните плащания на НЗОК за 
лекарства за домашно лечение, медицински изделия и 
диетични храни за специални медицински цели и разходването 
на предоставените трансфери на Министерството на 
здравеопазването от НЗОК за заплащане на лекарствени 
продукти и медицински изделия за периода 2005 г. - 2011 г. 
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от 
Конституцията на Република България и чл. 37, ал. 1 от Закона за 
Сметната палата 
РЕШ И: 
1.	Възлага на Сметната палата да извърши цялостен одит на 
действията на Министерство на здравеопазването по 
разходване на финансови средства за централни 
доставки на лекарства, здравно-осигурителните 
плащания на НЗОК за лекарства за домашно лечение, 
медицински изделия и диетични храни за специални 
медицински цели и разходването на предоставените 
трансфери на Министерството на здравеопазването 
от НЗОК за заплащане на лекарствени продукти и 
медицински изделия за периода 2005 г. - 2011 г. 
2.	
2.	Срокът на извършване на одита е от 15 април 2012 г. до 15
май  2012 г. 
3.	Срокът за внасяне в Народното събрание на заключителния 
доклад на Сметната палата е 30 май 2012 г. 



София, 29. 03. 2012 г.                                        Вносители:
МОТИВИ
за извършване на цялостен одит
на действията на Министерство на здравеопазването по 
разходване на финансови средства за централни доставки на 
лекарства, здравно-осигурителните плащания на НЗОК за 
лекарства за домашно лечение, медицински изделия и диетични 
храни за специални медицински цели и разходването на 
предоставените трансфери на Министерството на 
здравеопазването от НЗОК за заплащане на лекарствени 
продукти и медицински изделия за периода 2005 г. - 2011 г. 
Лекарствената политика в Република България е важен 
елемент от системата на здравеопазването, за финансирането на 
който се ползват повече от 20 % от публичните средства в сектора. 
Извършването на одит от Сметната палата е необходимо за 
идентифициране на проблемите, свързани с неправилно и 
нецелесъобразно финансиране. 
Този одит има за цел да доведе до изграждане на нова 
11 
лекарствена политика в полза на пациентите и до пресичане на 
корупционни практики. 

София, 29. 03. 2012 г. 
 
Вносители: 




