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ПРОЗРАЧНОСТ НА ПРОЦЕСИТЕ ПО ЦЕНООБРАЗУВАНЕ, 

РЕИМБУРСИРАНЕ И ОЗТ В БЪЛГАРИЯ И ГЕРМАНИЯ – РАБОТНА 

ДИСКУСИЯ НА БАЛИ, С УЧАСТИЕТО НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ В 

СЕКТОРА В БЪЛГАРИЯ 

Топ-експерт в сектора от Германия, с участие на живо, посредством дигитална 

технология 

 

На 14 юли 2020 г., Българска асоциация за лекарствена информация проведе 

първата работна дискусия, посветена на прозрачността на процесите по 

ценообразуване, реимбурсиране и ОЗТ в България и Германия.  

Събитието бе част от изпълнение на Дейност 3 – „Обмен на добри практики, 
свързани с подобряване на гражданското участие в процесите на оценки на здравни 
технологии, ценообразуване, реимбурсиране и контрол на лекарства по лекарско 
предписание, заплащани с публични/ бюджетни средства в страната”, от проект 

„Разработване на предложения за подобряване на гражданското участие в процесите на 
ценообразуване и реимбурсиране на лекарства, формиране и отчитане на 
публичните/бюджетните средства за здравеопазване в областта на лекарствата”, 
Процедура номер BG05SFOP001-2.009 - „Повишаване на гражданското участие в 
процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство”, 
приоритетна ос „Ефективно и професионално управление в партньорство с 
гражданското общество и бизнеса”, Оперативна програма „Добро управление”, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

Българска асоциация за лекарствена информация започна работа по проекта на 

15.01.2019 г. В рамките на 24 месеца, Асоциацията следва да реализира пет дейности, 

всяка една от които, насочена към подобряване на средата за прозрачно управление и 

обществена  достъпност в отчитането на публичните/бюджетните средства за 

здравеопазване в областта на лекарствата по лекарско предписание, в партньорство с 

гражданите и бизнеса, включително отправяне на препоръки, свързани с подобряване 

на гражданското участие в процесите на лекарствената политика и законодателство в 

областта на лекарствата.  

По време на работната дискусия бяха представени резултати от изпълнението на 

активности от първите две основни дейности, съответно: 

 Дейност 1 - Извършване на проучване, изследване и анализ, свързани с 

гражданското участие в процесите на оценки на здравни технологии, ценообразуване, 

реимбурсиране и контрол на лекарства по лекарско предписание, заплащани с 

публични/ бюджетни средства в страната. 

 Дейност 2 - Разработка на механизъм и инструментариум за обратна връзка и 

оценка от страна на гражданите и бизнеса за гражданското участие в проследяване на 

процесите, посочени в дейност 1. 
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Дискусията провокира професионалния интерес на 40 представители на 

регулаторните органи, фармацевтичната индустрия, неправителствени организации, 

граждани.  

Лектори бяха: 

- Проф. Татяна Бенишева – МУ-София и председател на УС на БАЛИ, която 

представи целите, задачите и очакваните резултати от проекта.  

- Екип на Фарма България представи прозрачността на процесите по 

ценообразуване, реимбурсиране и ОЗТ в България. 

- Екип от експерти представи резултатите от онлайн проучване сред 

гражданите и бизнеса, относно гражданското участие в проследяване на 

процесите на оценки на здравни технологии, ценообразуване, реимбурсиране 

и контрол на лекарства по лекарско предписание, заплащани с 

публични/бюджетни средства в страна. 

- Манфред Цезар – Германия, представи прозрачността на процесите по 

ценообразуване, реимбурсиране и ОЗТ в Германия, посредством виртуална 

връзка на живо и в реално време. 

 

 По време на трите доклада и активните дискусии с участниците, стана ясно, че 

прогнозираният резултат от работата на БАЛИ по проекта, е повишаване на 

взаимодействието между администрациите, гражданите и бизнеса, включително 

подобряване на социално-икономическата среда у нас.  

 Екипът на Асоциацията, както и ангажираните изпълнители на дейности по 

проекта се надяват, че прецизните и задълбочени анализи на законодателната уредба и 

практики в процесите на ОЗТ, ценообразуване и реимбурсиране на лекарства по 

лекарско предписание, както и системата за отчетност, и контрол при разходване на 

публични/бюджетни средства, ще подпомогнат извеждането и формулирането на 

ефективни препоръки и предложения за подобряване на гражданското участие в 

процесите по ценообразуване и реимбурсиране на лекарства, формиране и отчетност на 

публични/бюджетни средства за здравеопазване в областта на лекарствата. 

 Българска асоциация за лекарствена информация е убедена, че препоръките, 

които предстои да бъдат изготвени в резултат на работата по проекта, ще бъдат 

предпоставка за открито, отговорно и прозрачно управление на публичните/бюджетни 

средства за здравеопазване в областта на лекарствата по лекарско предписание, в 

партньорство с гражданите и бизнеса.  
  

  

За контакти: 

Българска асоциация за лекарствена информация (БАЛИ) 

Офис: +359 2 955 85 86 

Моб.:  +359 889 91 96 55 

Е-mail: office@badibg.org  
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