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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Настоящият анализ обобщава получените резултати от реализираното 

проучване на нормативната уредба и документалните изследвания на процесите на 

ценообразуване, реимбурсиране, оценка на здравните технологии, отчетност на 

държавните институции, ангажирани с тези процеси, както и на гражданското участие 

в тях. 

1.1 Цел на изследването 

Основна цел на настоящата разработка е анализ на събраните емпирични данни 

от проведените проучвания  по Дейност 1 и включване на най-важните резултати, въз 

основа на които да се изготвят препоръки за повишаване на гражданското участие в 

процесите на ценообразуване и реимбурсиране на лекарства, формиране и отчитане на 

публичните/бюджетните средства за здравеопазване в областта на лекарствата. Идеята 

на тези препоръки е да достигнат до институциите за подобряванe на прозрачността на 

анализираните процеси, които да станат лесно достъпни за гражданите. 

 

1.2 Основание за документалното изследване 

Настоящето изследване се изготвя в изпълнение на под дейност 7 на Дейност 1 

от Индикативния график по 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", № BG05SFOP001-2.009-0022-C01, осъществяван с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана 

от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, стартирал на 15.01.2019 г. 

Българската асоциация за лекарствена информация (БАЛИ) е бенефициент по 

цитирания по-горе проект, относно събраните емпирични данни от реализираното 

проучване на законодателната уредба и правилата на съответните органи: МЗ, НЗОК и 

лечебните заведения за болнична медицинска помощ, които са в договорни отношения 

с НЗОК и МЗ относно финансиране, контрол и отчетност при разходване на средства. 

 

1.3 Обхват на проекта 

Проектът обхваща проучване на законодателната уредба в областта на 

лекарствата, който включва:  

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“.  

Методология за работа по проекта: 

Използвани са следните методи на проучване: 

1. Документален метод - преглед на: национални стратегически 

документи,  закони и наредби в областта на ценообразуването, реимбурсирането и ОЗТ 

процесите, обзорни статии, доклади и отчети на български административни и на 

международни организации в областта на здравеопазването и лекарствената политика.  

Достъпна информация за гражданите, относно прозрачност на ценообразуването, 

реимбурсирането и ОЗТ процесите  и публикуване на обективна, ясна и лесно достъпна 

информация, относно контролните процеси в тази област, които да са разбираеми за 

потребителя/експерт и редовите граждани. 
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2. Емпиричен метод – използване на множество източници, които да 

формират единен анализ, с оглед извличане на препоръки  на база характеристики на 

системата за ценообразуване, реимбурсиране на лекарствените продукти, в България и 

отчитане на разходите за здравеопазване в областта на лекарствените продукти. 

3. Аналитичен и графичен метод – за да се проследят и анализират 

задълбочено  закономерностите и  процесите  на ценообразуване, реимбурсиране, 

финансиране и отчетност и контрол  във фармацевтичния сектор в България и нагледно 

да се представят чрез сравнителни таблици и графики с оглед обективизиране на 

информацията в резултатите. 

 

2. АНАЛИЗ, ОБОБЩЕНИЕ И ПРЕПОРЪКИ НА ПРОЦЕСИТЕ НА 

ЦЕНООБРАЗУВАНЕ ПРИ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ в Р. България 

 

Законодателството в областта на ценообразуването на лекарствата търпи 

сериозни промени,  през  2000г., когато се създава НЗОК и се въвежда първият 

лекарствен списък за заплащане на лекарства, публикуван в ДВ бр. 55 през същата.   

От 2000г. насам, се използва система за ценообразуване, която работи и до днес, 

като са въведени и надградени многожество подобрения, както и изграждането на 

допълнително сложни механизми. 

От 2000г. законодателство в тази насока е претърпяло промени, като е преминало 

през отделна регулация на цените и на реимбурсирането на лекарствените продукти  и 

е достигнало до настоящия вариант на единен позитивно реимбурсен списък, който се 

покрива/реимбурсира от НЗОК. 

Съгласно нормативни документи цените на лекарствените продукти, отпускани 

по лекарско предписание, подлежат на регулиране, докато цените на лекарствените 

продукти, отпускани без лекарско предписание подлежат на регистриране.  

Нормативната уредба по отношение ценообразуването и реимбурсирането  на 

лекарствените продукти в България се съдържа в Глава Дванадесета на Закона за 

лекарствените продукти в хуманната медицина и в Наредбата за условията, правилата 

и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, приета с 

ПМС  № 97 от 19.04.2013г. и стъпва на Директива 89/105/ЕЕС (обн. ДВ бр. 40 от 

30.04.2013г.)  

От друга страна, НЗОК заплаща основния пакет  от здравни дейности и тук 

попадат клиничните пътеки, в които са включени и лечението на заболяванията , 

лекарствата за извънболнична помощ, както и онкологичните лекарствени продукти се 

заплащат съгласно Наредба 10 на МЗ от 2009г. (1 - 4) 

Лекарствен продукт може да се продава на територията на страната, само след  

получаване на разрешение за употреба от ИАЛ или от ЕМА и след влизането в сила на 

решение на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти за 

утвърждаване на цена/пределна цена или регистриране на цена. 

 Лекарствата се включват на база на Наредба, която определя списъка със 

заболявания, в която има МКБ-та и те са водещи при включването на лекарствата. 

Лекарства за заболявания, които първоначално  фигурираха в Наредба 38 на МЗ от 

2004 не могат да бъдат включени в ПЛС, а в последствие от 2017г. решението се взима 

от Надзорния съвет на НЗОК, кои заболявания ще се реимбурсират. 
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За лекарствата за редки болести, първо трябва да се произнесе Комисията за 

редки болести към МЗ, независимо, че лекарството има статут за лечение на рядка 

болест 5/10000 души, което се издава от Европейската Комисия след позитивна научна 

оценка от страна на ЕМА.  

Пътят на процесите на ценообразуване преминават през множество комисии от 

2000 г насам, като до 2012г.  съществуват отделни звена за цени и за реимбурсиране на 

лекарства към Министерски съвет или  към Министерство на здравеопазването. 

  За първи път се създава самостоятелен орган, Национален Съвет за цени и 

реимбурсиране на лекарствени продукти през 2013г., който до голяма степен е 

създаден, въз основа на Одитен доклад на Сметната палата 112, при който се 

констатира безотговорност, от страна на  държавата, спрямо комисиите за цени и 

реимбурсиране за периода 2008-2011г. Целият доклад доказва, че държавните органи 

като МЗ и МС са абдикирали тотално от контрола върху тези комисии, дали от гледна 

точка на некомпетентност или от гледна точка на множество схеми на източване на 

системата на здравеопазването.  

Исторически преглед и законодателство, относно процесите на ценообразуване 

на лекарствените продукти е представен в Дейност 1 - поддейност 1 от проекта 

(Анализ на нормативната рамка и прозрачност на взимане на решения в процесите и 

практиките за ценообразуване при Министерство на здравеопазването, Националният 

съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти и финансиране и публична 

отчетност за лекарствата по лекарско предписание в периода 2015-2019г.), като в 

настоящата разработка е очертано и анализирано актуалното състояние на тези 

процеси, получените резултати от документалното изследване и са изведени основни 

сфери на оптимизация и препоръки, по отношение на нормативната уредба, дейността 

на отговорните институции и гражданското участие в гореописаните процесите. (6) 

 Още през първите години (2013 - 2015г.) от създаването на Съвета, са спестени 

значими средства и се доказват значими резултати, по отношение на прозрачността 

при прилагането на процедурите за цени и реимбурсиране. 

 Това доказва, че съществуването на такъв орган извън администрацията на МЗ е 

наложително, относно дългосрочно създаване на административен и експертен 

капацитет и разработване на експертиза за оценка на здравни технологии, което 

изисква дългогодишно натрупване на информация и данни, която да е систематизирана 

и организирана, с оглед проследяване на процедури, относно сроковете и изготвяне на 

експертните оценки,  в съответствие с приетите стандартни процедури на Съвета.  

 

Към настоящия момент, нормативната рамка на процесите на ценообразуване в 

България, е определена със Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина 

(ЗЛПХМ) Глава ХII, Регулиране на цените на лекарствените продукти, която е 

хармонизирана с Директивата за прозрачност 89/105/ЕИО и обединява процесите по 

вземане на решение за включване на лекарствата в ПЛС и определяне на реимбурсната 

им цена, както и процесите по ценообразуване при лекарствените продукти, извън 

обхвата на заплащане с публични средства. В Директивата не се обсъждат детайли, но 

сроковете за вземане на решения, както и наличието на обективна  и обоснована 

информация, която следва да е публично налична и достъпна за населението.(1,2) 
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В допълнение, цените на лекарствените продукти се регулират в съответствие с 

разпоредбите на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране 

на цените на лекарствените продукти, издадена по реда на чл. 261а, ал. 5 от ЗЛПХМ. 

a. Ценообразуване на лекарствените продукти 

В България се образуват/регистрират следните цени на лекарствените продукти:  

- цена на лекарствен продукт, включван в ПЛС и заплащан с публични 

средства – прилага се по отношение на лекарствените продукти, които са заплащани с 

публични средства, като процесът е единен и завършва не само с образуване на цена, 

но и с включването на лекарствения продукт в ПЛС. Това е и пределна цена на 

посочените лекарствени продукти при продажбата им на дребно; 

- пределна цена на лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание 

който не е включен в ПЛС – прилага се по отношение на лекарствените продукти, 

отпускани по лекарско предписание, при продажбата им на дребно; 

- цена на лекарствен продукт, отпускан без лекарско предписание – 

максимална продажна цена в лева, която е заявена от притежателя на разрешението за 

употреба и регистрирана от Съвета. 

Изходна за ценообразуването е цената на производител в лева, която по смисъла 

на Наредбата не може да бъде по-висока от левовата равностойност на най-ниската 

цена на производител за същия лекарствен продукт в 10-те референтни държави – 

Белгия, Гърция, Испания, Италия, Латвия, Литва, Румъния, Словакия, Словения, 

Франция. Под същия лекарствен продукт следва да се разбира лекарствен продукт, 

който съдържа едно и също активно вещество в дозова единица, има един и същ 

производител/производители, вписан/вписани в разрешението за употреба/решението 

на Европейската комисия, издадено по реда на Регламент (ЕО) № 726/2004 на 

Европейския парламент и на Съвета, и една съща окончателна опаковка. (5,7) 

За продуктите, за които е заявено включване в ПЛС извън реферирането към 10-

те нормативно определени държави се прилагат и допълнителни ограничения, чиято 

цел е осъществяване на всеобхватен контрол върху цените: 

- В случай, че лекарственият продукт не се предлага в идентична опаковка 

на пазарите на референтните държави, сравняването на цени се извършва към 

окончателната опаковка с най-ниска цена, а цената се преизчислява към опаковката, за 

която се иска регистриране на цена в България. 

- Ако същият лекарствен продукт не е наличен изобщо в референтните държави, 

за изчисляване на цената се използва цената на лекарствения продукт, който се 

счита за референтен по смисъла на чл. 28 от ЗЛПХМ и е включен в ПЛС, т.е. 

продуктът, който се счита за иновативен. 

- На последно място, ако никоя от опциите за сравнение не е достъпна, цената се 

реферира към цената на лекарствения продукт, който се счита за референтен по 

смисъла на чл. 28 от ЗЛПХМ в референтните държави.  

В допълнение към горепосоченото, по отношение на генеричните лекарствени 

продукти и тези по чл. 29 от ЗЛПХМ (биоподобните  лекарствени продукти) са налице 

ограничения в цената спрямо иновативния лекарствен продукт, включен в ПЛС (2): 

- цената на генеричния лекарствен продукт не може да надвишава 70% от 

стойността на иновативния лекарствен продукт; 

- цената на биоподобния лекарствен продукт не може да надвишава 80% 

от стойността на иновативния лекарствен продукт. 
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Това изискване не се прилага за лекарствените продукти, за които на 

референтния лекарствен продукт по смисъла на чл. 28 ЗЛПХМ в срок до една година 

преди изтичане на патента и/или на срока на защита на данните цената по чл. 261а, ал. 

1 ЗЛПХМ е намалена, освен в случай на намаление поради външното рефериране на 

цените при периодичното подаване на декларацията, удостоверяваща най-ниската цена 

на производител спрямо референтните държави.(2) 

Ако обаче референтният лекарствен продукт не е включен в ПЛС, 

горепосочените ограничения не се прилагат и ценообразуването се извършва само въз 

основа на рефериране на цената към най-ниската цена в 10-те референтни държави.(5) 

В допълнение към външното референтно ценообразуване, спрямо продуктите 

включени в ПЛС, се прилага и вътрешно ценово рефериране при заплащането им с 

публични/държавни средства – НЗОК/ МЗ реимбурсира лекарствените продукти въз 

основа на най-ниската утвърдена цена за дефинирана дневна доза  или терапевтичен 

курс, или концентрация, или обем и лекарствена форма за съответното активно 

вещество. В случаите, когато на пациент е изписано лекарство с по-висока цена от 

изчислената референтна стойност, разликата между стойността, заплащана с публични 

средства, и регистрираната цена на лекарствения продукт се покрива от пациента. Това 

не се отнася за лекарствените продукти, които са с ниво на реимбурсация 100%. (5) 

 Спрямо продуктите включени в ПЛС, съществува механизъм и за периодичен 

контрол върху цените – извършване на проверка за наличие или липса на промяна на 

цените в референтните страни. На такава проверка подлежат всички включени в ПЛС 

лекарствени продукти, а сроковете за извършването й се определят както следва:  

- за продукти, за които референтната стойност се изчислява посредством 

групиране, в което не участват други притежатели на разрешения за употреба – на 

всеки 6 месеца от датата на утвърждаване на последната цена
1
;  

- за всички останали продукти – на всеки 24 месеца от датата на 

утвърждаване на последната цена
2
.  

Задължение на притежателите на разрешение за употреба е да подадат 

декларация за липса на промяна или документация за промяна на цена в нормативно 

установените срокове. 

С Постановление № 56 от 28 март 2019г., са одобрени изменения и допълнения 

в основния нормативен акт, регулиращ ценообразуването – Наредба за условията, 

правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти – 

които са обнародвани в ДВ бр.26 от 29 март 2019г., като цялостен анализ е представен 

в  Дейност 1 , Поддейност 1 на този проект: 

  „АНАЛИЗ НА НОРМАТИВНАТА РАМКА И ПРОЗРАЧНОСТ НА ВЗИМАНЕ 

НА РЕШЕНИЯ В ПРОЦЕСИТЕ И ПРАКТИКИТЕ ЗА ЦЕНООБРАЗУВАНЕ ПРИ 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ЦЕНИ 

И  РЕИМБУРСИРАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И ФИНАНСИРАНЕ И 

ПУБЛИЧНА ОТЧЕТНОСТ ЗА ЛЕКАРСТВАТА ПО ЛЕКАРСКО ПРЕДПИСАНИЕ В 

ПЕРИОДА 2015-2019 ГОДИНА”.(6) 

Промените в списъка и броя на референтни държави и подбора на точно тези 

конкретни държави и отпадането на дефиниции, цели понижаване на цените на 

                                                           
1
 Чл. 43, ал. 2 от Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на ЛП 

2
 Чл. 43, ал. 1 от  Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на ЛП 

https://badibg.org/OPDU/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%201.1.pdf
https://badibg.org/OPDU/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%201.1.pdf
https://badibg.org/OPDU/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%201.1.pdf
https://badibg.org/OPDU/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%201.1.pdf
https://badibg.org/OPDU/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%201.1.pdf
https://badibg.org/OPDU/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%201.1.pdf
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реимбурсираните лекарствени продукти, но няма конкретна мотивация и публикувани  

развити модели, защо точно определени държави отпадат или други се включват. 

Срокът за предложения не дава възможност за задълбочени анализи и пилотни 

проекти в тази насока.  

Промяната в сроковете и броя референтни държави води до намалено 

административно натоварване както на държавната администрация, така и на бизнеса, 

което може да бъде отчетено като позитивна тенденция.   

За първи път се въвеждат изисквания към цените на лекарствените продукти по 

чл. 29 от ЗЛПХМ - биоподобните лекарствени продукти, които са аналози на 

оригинални продукти и за които нямаше изрична разпоредба до момента. Липсващото 

до момента изискване към рефериране на цената на биоподобните продукти спрямо 

цената на референтите продукти позволяваше ценообразуване на биоподобните 

продукти идентично на цената на иновативните такива, което обезсмисля една от 

основните цели за бързо навлизане на биоподобни лекарства на пазара, а именно 

спестяване на публични средства. С въвеждането на тази нова разпоредба се 

отстранява съществуваща слабост в нормативната уредба и се създават предпоставки 

за реализиране на спестявания от бюджета както на НЗОК, така и на МЗ.(2) 

Към октомври 2020г. не са публично достъпни данни, относно бюджета на 

НЗОК, след навлизане на биоподобни продукти на пазара.  

В сега действащата  НАРЕДБА за условията, правилата и реда за регулиране и 

регистриране на цените на лекарствените продукти също така не е предвиден различен 

подход по отношение на ценообразуването на лекарствените продукти, предназначени 

за лечение на редки заболявания. При ценообразуването на лекарствата-сираци се 

прилагат същите правила, както при образуване на цена на лекарствен продукт, 

включван в позитивния лекарствен списък и заплащан с публични средства. За 

лекарствата-сираци също така важат и правилата за периодичен 6-месечен контрол 

спрямо цените в референтните държави. (5) 

Липсата на диференциран подход при ценообразуването на тези лекарствени 

продукти може да се окаже пречка за наличието на българския пазар на съответния 

лекарствен продукт и съответно за достъпа на пациентите с редки заболявания до 

лечение, имайки предвид специфична група пациенти, които не могат сами да си 

осигурят терапията. 

b. Обобщение на Данък добавена стойност при лекарствата  

За разлика от почти всички страни членки на ЕС, в България не е налице 

диференцирана ставка на данъка добавена стойност за лекарствени продукти и същите 

се облагат със стандартната ставка на ДДС, в размер на 20%. Същият следва да бъде 

основна сфера на оптимизация в процесите на ценообразуване на лекарствените 

продукти. Тази тема, на пръв поглед, изглежда популистка, но трябва да се отбележи, 

че само в Р. България, от източните страни в ЕС, няма диференциран подход на ДДС 

при лекарствата. (8) 

В светлината на непрекъснато нарастващи разходи, изострена чувствителност 

към здравеопазването като сектор и потенциални рискове за осигуряването на 

съвременни, достъпни и разходно-ефективни лечения, диференцирането на ставка ДДС 

в размер по-нисък от основния в държавата би освободило допълнителен ресурс, който 

да се използва за закупуване на допълнителни и/или скъпоструващи лекарствени 
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продукти и повишаване достъпа и осигуреността на пациентите с най-съвременни 

лечения.  

Независимо от поддържането на най-ниска цена на производител, пациентите в 

България заплащат повече за лекарствени продукти поради по-големият размер на 

ДДС. Разликите спрямо страни като Словакия, Литва и Гърция варират между 13% и 

20% при различните цени на производител. 

 

Съществена е разликата между ставките ДДС при лекарствените продукти, като 

безспорно България държи едно от първите места по-най-висока ставка ДДС (20%). Тя 

е: 

 1,67 пъти по-висока от тази в Латвия; 

 2 пъти по-висока от тази в Словакия и Чехия; 

 2,22 пъти по-висока от тази в Румъния и Естония; 

 3,33 пъти по-висока от тази в Гърция; 

 4 пъти по-висока от тази Литва. 

На практика, горепосоченото означава, че българският пациент заплаща данък 

върху здравето си 2 (200%) пъти по-висок от словашкия пациент, 3 (300%) пъти по-

висок от гръцкия и 4  (400%) пъти по-висок от латвийския пациенти 

Реално, при 100% заплатени лекарства, се обезсмисля начисляването на ДДС, 

тъй като те се покриват от публични или бюджетни разходи.  

 

c. Прозрачност при взимане на решенията за ценообразуване 

Относно достъпа до информация за цените в другите референтни държави, се 

препоръчва да има публикувана методология за актуализация на списъка с референтни 

държави, които са публикувани на интернет страницата на НСЦРЛП. (9) 

Тази методолия следва да включва определена периодичност на актуализация - 

на 3 или 6 месеца, и указания за отделните референтни страни за е  информацията е 

достъпна и разбираема. Добре е да се правят пилотни проучвания между заявителите, 

да ли тази информация е ясна и актуална и да се изгражда редовен контрол и 

мониторинг върху този процес, тъй като той е в основата на ценообразуването и оттук 

реимбурсирането. С други думи тази информация е основополагаща и върху този 

процес следва да има актуална и приложима информация и обратна връзка от 

заявителя. (9) 

Предвид, че последната актуализация на референтните държави на интернет 

страницата на НСЦРЛП е от преди повече от 2 години (01.08.2019г.) считаме, че този 

процес ще търпи развитие в полза на гражданите, по утвърдена методология, както и 

контролни механизми за проследяването й.(9) 

По отношение на публично достъпните регистри, има държави, в които за 

целите на референтно ценообразуване, се ползват различни регистри, които имат 

предназначение само за целите на вътрешния пазар.  

Едно от най-сериозните предизвикателства се крие в практическото рефериране 

на цените към кошницата с референтните държави. Действително, на електронната 

страница на НСЦРЛП, е публикуван списък с референтни държави и директни 

линкове, на които да бъдат открити цените на лекарствените продукти и методиките за 

изчисление, като е добре да има ръководство за всяка отделната държава, с пояснение 

каква методология се прилага от регулаторния орган. Това би било в полза и на двете 
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страни - и на гражданите и на администрацията. Съществуват случаи, в които целево 

се реферира към регистри, които са предназначени само за национално ползване, както 

единият от двата регистъра в Румъния при условие, че самите румънски компетентни 

органи заявяват наличието на - определен регистър, който следва да се използва за 

целите на външното ценообразуване.  Това бе констатирано в директно запитване на 

румънския регулатор. 

 

Допълнително предизвикателство е фактът, че в различните държави се 

образуват/регистрират различни цени, а методиката за изчисление (ако изобщо е 

публично достъпна) се публикува само на съответния национален език. Методиката, по 

която работи националният регулатор (в съответната ЕС държава) също не е 

публикувана в допълнително ръководство на съответния език. За тази цел, е 

подходящо да се разработи ръководство/методология между НСЦРЛП и 

заинтересованите страни. 

 

И ако достъпът до цена на производител за НСЦРЛП е относително опростен, 

посредством достъп до системата EURIPID, то на заявителите не е осигурен такъв 

достъп дори и само с цел да проверят дали откритите от НСЦРЛП цени съответстват на 

включените в системата, които им се заявяват към определена дата с извадка от 

системата, за да се удостовери, че посочената цена е точно тази. 

 

Независимо от положителните страни на приетите на 29 март 2019 г. промени, 

налице са и области,  които следва да се развиват и надграждат. (5) 

 

Пример за това са декларациите за липса на промяна на цените в референтните 

държави. На пръв поглед реферирането ще се извършва на по-голям период – т.е. 

намалено натоварване и за администрацията, и за бизнеса, и по-рядка промяна на 

цените. От друга страна и към момента,  няма ясни и конкретни указания за това как да 

бъдат изчислени 24-те месеца за всички продукти с действаща цена към датата на 

промяната на Наредбата. Единствените указания на електронната страница на 

НСЦРЛП към момента посочват крайна дата за подаване на декларации, но никакви 

указания за изчисляване на началната такава. (5) 

 

Това от своя страна създава възможност за превратно тълкуване на 

разпоредбите и налагане на съответните санкции върху притежателите на разрешения 

за употреба, без да им е дадена възможност за изпълнение на заложените им 

задължения, тъй като липсва прозрачност в тази насока. 

 

 

 

 

На таблица 2 са представени силните и слабите страни на системата на 

ценообразуване в Р България, на база на които, са изготвени препоръки.  
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d. SWOT анализ на системата на ценообразуване в България 

Таблица 2: SWAT анализ на системата на ценообразуване в България 
 

Силни страни Слаби страни 
 относително опростена и за 

приложение, предвид че линковете с 

цените на 10 референтни държави са 

публикувани на www.ncpr.bg  

 подходяща при ограничени 

ресурси на здравеопазната система  тъй 

като се реферира най-ниската цена на 

производител в посочените 10 страни 

членки; 

 предоставя бърз достъп до 

информация на компетентните органи, 

предвид ежемесечната актуализация; 

 позволява международно 

сравнение на цените, предвид свободния 

достъп до интернет страницата на 

НСЦРЛП; 

 води до намаляване на 

публичните и частните разходи за 

лекарствени продукти, тъй като пределната 

цена не може да се надвишава 

 детайлна информация за цените 

в референтните държави  не винаги е достъпна, 

тъй като конкретният продукт може да липсва 

на даден пазар; 

 използването на цени   

рефериране към списъци, които не  за целите 

на външно рефериране не отразяват реалните 

пазарни цени, както е примерът в Румъния. 

  контролиран тип цена в 

различните държави, води до затруднения при 

изчисляването на нужната в конкретната 

държава цена, отклонения и разлика в 

изчисленията между регулаторните органи и 

индустрия; 

 механично изчисляване на 

цените в България, без реална оценка от 

влиянието им на пазара (брой население, брой 

пациенти, потребление и др също не е 

надежден подход.) 

  реферирането не винаги 

означава спестяване в системата на 

здравеопазване, за което е необходимо да се 

взимат под внимание и много други комплекси 

фактори. 

 Силно регулиран генеричен 

пазар не винаги достига ефект в сравнение от 

възможността ценообразуването да се 

саморегулира по силата на конкуренцията, 

където цените могат да достигна и по-ниски 

цени от регулирания генеричен пазар. 

  

Възможности Заплахи 

 при еднакви показатели на 

сравнение в държавите за референция 

може да се намали административната 

тежест; 

 при съчетаване на външното 

ценово рефериране с други методи може да 

се постигне баланс между интересите на 

различните участници на пазара; 

 при подходящ обхват може 

да доведе до значително понижаване на 

цените и сериозни спестявания в 

здравеопазните системи. 

 забавено или отказ от пускане 

на пазара на нови лекарствени продукти в ЕС 

държавите с ниски цени; 

 използване на неподходящо 

подбрани страни за референция в 

нормативната уредба; 

 отпадане на лекарствени 

продукти от пазара; 

 ограничаване на иновациите и 

достъпа на пациентите до лечение; 

 ценова ерозия на територията 

на ЕС. Тъй като Р България е референтна 

държава за други страни-членки. 

http://www.ncpr.bg/
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e. Препоръки, по отношение на ценообразуването на лекарствата за 

гражданите, извън сферата на бизнеса с лекарства  
 

Във връзка с анализите в Дейност 1 и по-специално в поддейност 1 Могат да се 

изведат редица препоръки, както следва: 

 

1. НСЦРЛП утвърждава и регистрира цените на лекарствените продукти, 

включва/изключва продукти в/от Позитивния лекарствен списък. Осъществява 

контрол върху продажбата на медикаменти с утвърдени цени. Това е 

изключително ключова дейност с обществен характер, която не е достатъчно 

ясно публично оповестявана, тъй като  болшинството от анкетираните 

граждани заявяват, че не са наясно с институцията, която регулира цените на 

лекарствата в Р. България. 

 

2. Препоръчва се, освен на интернет страницата си, където посещаемостта е от 

експертна и заинтересована аудитория, да се популяризира дейността и 

функциите на НСЦРЛП, посредством  директория „За гражданите“,  За 

гражданите (ncpr.bg) като се даде гласност  и в масовите обществени медии, в 

специализирани предавания или интервюта на представители на НСЦРЛП и 

имейл-комуникации, чрез които да се повиши разпознаваемостта сред 

гражданите, относно дейността и ползата на Съвета и обществената дейност, 

която изпълнява, както и информацията, която предоставя. 

 

3. .Мобилното приложение –За гражданите (ncpr.bg)  за проследяване на цените на 

лекарствените продукти в България, утвърдени от НСЦРЛП е изключително 

полезна функционалност, която не е получила необходимата публичност и това 

води до ниската степен на информираност на гражданите за нея, тъй като те не 

са наясно къде могат да проверят дадена цена на лекарства, предвид тяхната 

динамичност.  

 

4. Препоръчва се инициирането на информационна кампания, популяризираща 

тази възможност за гражданите, а също и поместването на линк към 

приложението и на официалните интернет страници на други институции, 

имащи отношение към ценообразуването и реимбурсирането на лекарствените 

продукти като МЗ, НЗОК, а дори и ИАЛ и други здравни организации, от които 

гражданите могат да черпят допълнителна информация, тъй като проучването 

по Дейност 2 показва, че пациентите и потребителите не го познават. 

 

5. Препоръчва се НСЦРЛП следва да публикува данни/анализи от рязко покачване 

или спад на цените на дадени лекарства, в хода на календарната година, които 

да са видни за гражданите, извън бизнеса с лекарства. Подобни анализи да се 

изготвят, на база утвърден период и методология. 

 

https://www.ncpr.bg/bg/%D0%B7%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5.html
https://www.ncpr.bg/bg/%D0%B7%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5.html
https://www.ncpr.bg/bg/%D0%B7%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5.html
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6. НСЦРЛП следва да публикува отделно, или посредством списък, извлечение от 

ПЛС, приложение 1,2 и 3 , само за променените  лекарства  в ПЛС, като има 

осигурена възможност те да се извличат лесно от системата за определен месец, 

тъй като до момента те са в общия списък и експертите и гражданите трудно 

биха ги проследили. Реално, при една динамика,  в полза на гражданите, това 

трудно би могло да бъде видно.  

 

7. Препоръчва се публикуване на рубрика с отпадналите лекарства по индикации, 

както и публикуване на аналози за съответните заболявания, които могат да са в 

полза на гражданите. 

 

8. Препоръчва се и свързващи хиперлинкове, които целево да бъдат насочени към 

институциите за лекарства, които касаят процесите на цени и реимбурсиране - 

като НЗОК и МЗ, дори информация за ИАЛ, с оглед гражданите лесно да се 

ориентират в тези процеси и търсеща информация. 

 

 

2.6. Препоръки, по отношение на ценообразуването на лекарствата за гражданите, 

в сферата на бизнеса с лекарства  

 

 Изготвяне на методология за периодичност и съдържанието на 

протоколите от заседания на НСЦРЛП 

 

1. Необходимо е допълване на  публичната отчетност на НСЦРЛП, по 

отношение на протоколите от заседания, като се включи информация, относно дати на 

входиране, допълнения/ отговори на непълноти по процедурите, с цел проследяване 

спазването на законоустановените срокове. Идентична препоръка е направена и в 

частите от анализа, касаещи реимбурсирането и оценката на здравните технологии, тъй 

като както вече беше посочено процесът е единен и завършва с включването на 

продукта в ПЛС и заплащането му с публични/държавни средства. Може да се включи 

и ПЛС и към дата на взимане на решение, както и дата, кога е стартирала процедурата.  

Предложения, относно ДДС 

2. Относно публичните разходи, 
 

 
 от средстват практически не се използват 

за лекарствени продукти, а се прехвърлят към хазната под формата на косвен данък 

ДДС, което в условията на силно ограничени налични финансови ресурси следва да 

бъде обект на задълбочен анализ от страна на държавните компетентни органи, които и 

до момента не са намерили решение за диференцирано ДДС, макар и с намаление от 

1% до 5% от основното ДДС (20%). 

3. Да се помисли и разработи друг комбиниран подход, като обвързване  с  

надценката с ДДС при лекарствата, предвид разходването на обществен и публичен 

ресурс, като се вземе под внимание факта, че Р. България е с най-високо ДДС, в 

сравнение с референтните държави и част от тези средства (20%) може да се 

пренасочат към системата за здравеопазване. 
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4. Да се помисли, дали да не се въведе твърда такса при лекарствата до 10 

лв, а не надценка, с оглед на това да не се изтеглят от пазара, като се вземе под 

внимание, че  това са лекарства с най-голямо потребление. 

5. Да се помисли как да се въведе твърда надценка и да се обвърже с 

диференцирано ДДС, лекарствени продукти, предназначени за хронични заболявания и 

обхващат голям сегмент от ПЛС, с оглед запазване на  редици групи лекарствени 

продукти на пазара. Такъв подход може да се приложи и за лекарствата за лечение на 

редки заболявания. 

6. Да започват да се разработват механизми на отпадне на ДДС при 

лекарства, които се заплащат 100% от НЗОК, за да се пренасочи обществен ресурс, тъй 

като  100%  заплащаните лекарства представляват 50-60% от разходите за лекарства, 

които НЗОК ежегодно заплаща. Така ще се освободи ДДС от тази 1/5 финансов ресурс, 

които се заплащат от бюджетни и публични средства. 

7. Да се разработят математически модели при различните надценки и да се 

направи сравнение с другите държави, с цел определяне кой модел ще бъде в полза на 

държавата и бизнеса, за да не изтеглят лекарствата от пазара, при следваща 

актуализация на референтните страни. 

8. С цел осигуряване на равен достъп до терапия, би следвало да се 

предвидят правила за диференцирано ценообразуване на лекарствата-сираци, така че 

да не се поставят допълнителни ограничения пред пускането на продуктите на пазара – 

като поддържане на най-ниска цена спрямо референтните държави, както и 

актуализиране на всеки 6 месеца. Възможен подход е при прилагане на външното 

ценово рефериране заявената цена на производител да не е по-висока от 

средноаритметичната стойност от 3-те най-ниски цени на производител на 

лекарствения продукт във всички държави членки, предвид, че има доста етични 

аспекти, относно отделните пациенти и да бъде мотивирана индустрията да въвежда 

такива лекарства на българския пазар,  

9. Следва да се подобри информираността за гражданите, при промяна на 

съществуващи нормативни текстове, чийто проектни документи да се публикуват не 

само на сайта на МЗ, но и на сайтовете на съответната институция, с хиперлинкове, в 

специфична рубрика за промяна на нормативни актове, върху която оперира дадената 

институция.  

10.  Да се помисли и върху регулярни  публикации, след взимане на решения 

от регулаторния орган НСЦРЛП, относно промяна в нормативните актове, които 

касаят този процес и въвеждане на индикатори за мониториране на промените. Тези 

индикатори е добре да се разработват още при предложението и заедно с мотивите  за 

промяна в нормативния акт.   

11. Следва да се подобри прозрачността на процеса на определяне 

стойността на заплащане на лекарствените продукти, включвани в ПЛС и по специално 

изчисляването на референтна стойност за ДДД или терапевтичен курс, или 

концентрация, или обем по INN и лекарствена форма, за лекарствените продукти 

включени в Приложение 2 на ПЛС - по INN, лекарствена форма и концентрация в 

единица обем. Следва да е налична обосновка за допуснатите изключения, които се 

прилагат в ПЛС и това да е индикирано в ПЛС, при определяне на референтната 

стойност, при които е въведен друг алгоритъм за определянето й и това да е 

индикирано надлежно в ПЛС  в определена графа, например към „статуса“. 
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12. С цел повишаване на прозрачността към решенията за образуване/ 

регистриране/ промяна на цени следва да бъде приложена извадка от EURIPID и 

съответния национален регистър, в който е открита цената към конкретна дата, за да 

бъде проследима, например в електронното проследяване на документите от страна на 

ПРУ, за да има засичане и да не се губи време и от двете страни. 

13.  Да се помисли как може да се осигури достъп или извадка от системата 

EURIPID за притежателите на разрешения за употреба, което съществено ще подобри 

процеса на работа. 

14. Съгласно нормативната уредба в ЕС ПРУ е субектът, който носи цялата 

отговорност за съответния лекарствен продукт. Във връзка с това промяна в 

реферирането от производител към ПРУ би имала положителен ефект не само върху 

фармацевтичната индустрия, но и върху отделния пациент (по отношение достъпа до 

лечение), като успоредно с това не би довела до значителни повишения на цените (ако 

изобщо такива настъпят), и респективно публичните разходи. 

15. С цел повишаване на прозрачността и достъп до информация на 

гражданите и заинтересованите страни за съблюдаване на нормативно заложените 

срокове за разглеждане на процедурите, в Приложение № 4, както и в регистрите на 

пределните и максималните продажни цени, в допълнение към номера и датата на 

решението на НСЦРЛП, да се помисли, къде следва да бъде  въведена информация   за 

датата на подаване на заявление и датата на взимане на решение на заседание на 

Съвета, с оглед проследяване и спазване на сроковете. 

16. По този начин, ясно и категорично ще бъдат видни сроковете, в които е 

разгледана всяка от процедурите и ще бъде ограничена възможността за  забавяне 

разглеждането на процедурите и взимането на решения.   

17. Да се помисли  как да се премахнат заличените продукти и самите  ПЛС  

да бъдат само с действащите, а  отпадналите да бъдат в архивни списъци на 

отпадналите.  

18. По отношение процедури от паралелен внос, включването в ПЛС на ЛП, 

получил разрешение за употреба от паралелен внос, следва да се осъществява 

съобразно определената за това специална процедура по чл. 34 от Наредбата за 

условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на лекарствените продукти. 

Според предвидената за тази цел процедура лекарственият продукт, обект на 

паралелен внос, следва да получи цената на вече включения в ПЛС еднакъв или 

подобен лекарствен продукт, в съответствие с количеството активно вещество в дозова 

единица, а не да бъде рефериран към негови аналози като генерици, каквато практика 

от страна на НСЦРЛП не е непозната за паралелните вносители и която обезсмисля 

съществуването на специални норми за процедурата от паралелен внос.  

 Именно поради тази причина най -доброто решение би било  да се въведе само 

уведомителен режим относно процедурата от паралелен внос в наредбата, при който да 

се реферира автоматично към същото INN и търговско наименование на вече 

включения в ПЛС еднакъв или подобен лекарствен продукт. 

 

 Предложения, относно Комисия по прозрачност, коментирана в Дейност 1 (6) 

 

19. Относно Комисия по прозрачност, следва да  изгради информационен 

масив, като публично достъпен регистър на подадените и  разгледаните от тях жалби 
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на страницата на МЗ, в които (както и при регистрите на НСЦРЛП) да бъде включена 

информация за датата на подаване на жалбата, датата на взимане на решение на 

заседание на Комисията и дата на издаване на решението и самото решение, като 

предсъдебна инстанция, подобно на  публикуване на съдебните решения от съдебните 

органи в Р. България.   

20. В отчетните документи и на двата органа – НСЦРЛП и Комисия по 

прозрачност – следва да присъства информация за броя и вида, дата и  процедури и 

решенията, с които са завършили обжалванията – в полза на жалбоподателя или в 

полза на НСЦРЛП. 

21. Да се оформи и направление за броя на жалби, пренасочени към съда и 

изхода на съдебните производства подобно на съдебните сайтове. За двата органа, 

НСЦРЛП и Комисия по прозрачност  следва да бъде разписана и публично оповестена 

процедура за консултации на заявителите и потребителите на услуги, включително и за 

граждани, в която прозрачно да бъде описан процесът по предоставяне на тези 

консултации. 

22. Да бъде изготвено ръководство от МЗ и МС за оперативността и 

дейността на Комисията по прозрачност и система на подаване на жалби и 

оповестяване на решения, с оглед на това да станат възможни предложенията в т. 15-17  

23.  Да се помисли за бъде въведена нормативна рамка за този орган и 

неговата прозрачност, тъй като освен Правилник за дейността му  и заповеди за 

състава на Комисията, друга информация за тази институция не се открива  при 

направения анализ в периода 15 Декември 2020г.  
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3. АНАЛИЗ, ОБОБЩЕНИЕ И ПРЕПОРЪКИ  НА ПРОЦЕСИТЕ НА 

РЕИМБУРСИРАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ 

 

Исторически преглед и законодателство относно процесите на реимбурсиране 

на лекарствените продукти е представен в поддейност 1 от проекта (Анализ на 

нормативната рамка и прозрачност на взимане на решения в процесите и практиките за 

ценообразуване при Министерство на здравеопазването, Националния съвет по цени и 

реимбурсиране на лекарствени продукти и финансиране и публична отчетност за 

лекарствата  по лекарско предписание в периода 2015-2019г.) и поддейност 2 от 

проекта (Анализ на процесите на реимбурсиране – анализ на нормативната рамка и 

прозрачност на взимане на решения в период 2015-2019г.), като в настоящата 

разработка е очертано актуалното състояние на тези процеси, получените резултати от 

документалното изследване и са изведени основни сфери на оптимизация и препоръки 

по отношение на нормативната уредба, дейността на отговорните институции и 

гражданското участие в процесите на реимбурсиране на лекарствените продукти. (12) 

В момента действащата нормативна уредба по отношение реимбурсиране на 

лекарствените продукти в България се съдържа в Глава XII на Закона за лекарствените 

продукти в хуманната медицина и в Наредба за условията, правилата и реда за 

регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти. (2) 

Условията, правилата и критериите за включване, промени и/или изключване на 

лекарствени продукти от Позитивния лекарствен списък и за поддържане на 

реимбурсния статус на лекарствените продукти се определят в Наредбата за условията, 

правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените 

продукти.(5) 

И в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, и в Наредбата за 

условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените 

продукти е посочено, че Позитивният лекарствен списък се изготвя и поддържа от 

НСЦРЛП и включва лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание и 

заплащани със средства от бюджета на НЗОК, от държавния бюджет извън обхвата на 

задължителното здравно осигуряване, от бюджета на лечебните заведения по чл. 5 от 

Закона за лечебните заведения и от бюджета на лечебните заведения с държавно и/или 

общинско участие по чл. 9 и 10 от Закона за лечебните заведения. (1,5) 

Процесите на реимбурсиране са неразривно свързани с процесите на 

ценообразуване и тези на оценка на здравните технологии и като такива не могат да 

бъдат разглеждани самостоятелно. Това от своя страна означава, че анализът в частта 

реимбурсиране се преплита с анализите, изготвени за ценообразуването и оценката на 

здравните технологии. 

 

a. Позитивен лекарствен списък 

Позитивният лекарствен списък включва лекарствени продукти, класифицирани 

по фармакологични групи съгласно кода по анатомо-терапевтично-химичната 

класификация (АТС код), със съответните международни непатентни наименования 

(INN), принадлежащите към тях наименования, със съответната дефинирана дневна 

доза/терапевтичен курс, цена по чл. 261а, ал. 1 от ЗЛПХМ, пределна цена на 

лекарствените продукти при продажбата им на дребно, референтна стойност за 
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дефинирана дневна доза/терапевтичен курс, стойност на опаковката, изчислена на 

базата на референтна стойност/терапевтичен курс за дефинирана дневна доза, ниво на 

заплащане, терапевтични показания и международен код на заболяванията (МКБ).(5)  

Лекарствените продукти в Позитивния лекарствен списък се подбират 

съобразно доказателства за ефикасност, терапевтична ефективност, безопасност и 

анализ на фармако-икономически показатели като за лекарствените продукти с ново 

международно непатентно наименование се извършва и оценка на здравните 

технологии. Оценката на здравните технологии се извършва при условия и по ред, 

определени с Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране 

на цените на лекарствените продукти. 

Съществуват три приложения на ПЛС, в зависимост от това дали са 

предназначени за домашно лечение или за болнично приложение, както и от 

реимбурсиращата институция, а в Приложение 4 са посочени цените по чл. 261а, ал. 1 

от ЗЛПХМ по елементи. Лекарствените продукти (ЛП) са групирани по международно 

непатентно наименование (INN) и лекарствена форма. 

Приложение 1 на ПЛС: ЛП предназначени за лечение на заболявания, които се 

заплащат по реда на ЗЗО. ЛП в това приложение са с нива на реимбурсиране – 25%, 

50%, 75%, 100%. Решенията за нивото на заплащане се вземат въз основа на изготвена 

оценъчна таблица за клинично превъзходство пред съществуващите алтернативи или 

липса на алтернативи. 

Приложение 2 на ПЛС: ЛП, заплащани от бюджета на лечебните заведения по 

чл. 5 от ЗЛЗ, от бюджета на лечебните заведения с държавно или общинско участие по 

чл. 9 и 10 от ЗЛЗ. Лекарствените продукти в това приложение са с ниво на 

реимбурсиране 100% за заболявания съгласно КХП.  

В Приложение 2 на ПЛС са включени и лекарствените продукти, приложими в 

болничната медицинска помощ за лечение на злокачествени заболявания, заплащани 

от НЗОК извън стойността на оказаните медицински услуги и извън клиничните 

пътеки. 

Приложение 3 на ПЛС: ЛП, предназначени за лечение на СПИН, на 

инфекциозни болести, на заболявания извън обхвата на ЗЗО, заплащани по реда на чл. 

82, ал. 1, т. 8 от Закона за здравето, както и ваксини за задължителни имунизации и 

реимунизации, ваксини по специални показания и при извънредни обстоятелства, 

специфични серуми, имуноглобулини, определени с Наредба по чл. 58, ал. 2 от ЗЗ. 

Включените в това приложение ЛП са с ниво на реимбурсиране 100% и се договарят и 

заплащат от бюджета на МЗ. 

За включване в ПЛС лекарствените продукти трябва да отговарят на следните 

критерии: 

 Наличие или липса на лекарствена алтернатива за лечение на болест, за 

която лекарството е предназначено; 

 Критерии за ефикасност и терапевтична ефективност; 

 Критерии за безопасност; 

 Фармакоикономически показатели – разходи за терапията с ЛП; 

сравнение на разходите за терапия с налични алтернативи; съотношение 

цена/ефективност; 

 Икономическа оценка на допълнителните предимства; анализ на 

бюджетното въздействие на базата на очаквания брой пациенти и др.; 
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 ЛП е предназначен за лечение на заболявания с висок риск за 

общественото здраве. 

В Позитивния лекарствен списък се включват лекарствени продукти, за които 

международното непатентно наименование, към което принадлежи лекарственият 

продукт/комбинацията (при комбинирани лекарствени продукти) се заплаща от 

обществен здравноосигурителен фонд при същите терапевтични показания поне в 5 

държави
3
, посочени в Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и 

регистриране на цените на лекарствените продукти
4
.  

Лекарствени продукти, принадлежащи към ново международно наименование 

се включват в Позитивния лекарствен списък, при наличие на поне една положителна 

оценка на здравните технологии от държавна институция на Великобритания, 

Франция, Германия и Швеция, и които се заплащат от здравноосигурителни фондове в 

5 от всички 27 държави членки на ЕС. 

Когато един или повече лекарствени продукти със същото международно 

непатентно наименование, лекарствена форма и концентрация на активното вещество, 

вече са включени в съответната част на Позитивния лекарствен списък, не се извършва 

оценка на здравните технологии. 

За генеричните лекарствени продукти и за лекарствени продукти, които 

съдържат активно/активни вещество/вещества с добре установена употреба в 

медицинската практика, не се извършва оценка на здравните технологии
5
. 

За лекарствените продукти, включени в Позитивния лекарствен списък се 

извършва оценка на здравните технологии, когато е заявено разширяване на 

терапевтичните показания, за които до момента не е заплащано с публични средства, 

при условия и по ред, определени в Наредбата за условията, правилата и реда за 

регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти. 

От 2016 година е налице и задължение на притежателите на разрешение за 

употреба за подаване на заявление и документация за поддържане на реимбурсния 

статус на лекарствените продукти в ПЛС на всеки 3 години от датата на включване на 

съответния продукт в ПЛС.  

Графикът на подаване на процедурите е не по-рано от 4 месеца, но не по-късно 

от 3 месеца преди изтичане на 3-годишния период от включване на лекарствения 

продукт в ПЛС. 

За лекарствените продукти, които са в процедурата по поддържане на 

реимбурсния статус на всеки три години от включването им в Позитивния лекарствен 

списък не се докаже положителната оценка при тяхното включване се изключват от 

Позитивния лекарствен списък. 

Добра практика от страна на НСЦРЛП е ежемесечното публикуване на списък 

на лекарствените продукти, които подлежат на поддържане на реимбурсния статус 

през съответния месец. Независимо от публикуването на този списък, притежателите 

на разрешения за употреба не са освободени от задълженията си в случай, че 

продуктът не присъства в списъка, но подлежи на подновяване на реимбурсния статус. 

Националната здравноосигурителна каса заплаща лекарствените продукти, 

                                                           
3
 Чл. 262, ал. 3 от ЗЛПХМ 

4
 Обн. ДВ, бр. 40 от 30.04.2013 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 26 от 29 март 2019 г. 

5
 Чл. 262а, ал. 1 от ЗЛПХМ. 
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предназначени за лечение на заболявания, които се заплащат по реда на Закона за 

здравното осигуряване, при условията и по реда на Наредба № 10 от 2009 г. за 

условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната 

здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на 

диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на 

механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК. 

Лекарствените продукти по чл. 45, ал. 10, 13 и 21 от Закона за здравното 

осигуряване, за които не са договорени отстъпки, не се включват в Позитивния 

лекарствен списък. Договорите за предоставяне на отстъпки постъпват в Съвета по ред, 

определен в Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на 

цените на лекарствените продукти. 

Министерството на здравеопазването заплаща лекарствените продукти в 

Позитивния лекарствен списък, предназначени за лечение на СПИН, на инфекциозни 

заболявания, на заболявания извън обхвата на Закона за здравното осигуряване, 

заплащани по реда на чл. 82, ал. 1, т. 8 от Закона за здравето, както и ваксини за 

задължителни имунизации и реимунизации, ваксини по специални показания и при 

извънредни обстоятелства, специфични серуми, имуноглобулини с ново международно 

непатентно наименование, ако преди включването им в Позитивния лекарствен списък 

е сключено предварително рамково споразумение между Министерството на 

здравеопазването и притежателя на разрешението за употреба/негов упълномощен 

представител относно максималната стойност, до която съответният лекарствен 

продукт може да се доставя на Министерството на здравеопазването по реда на Закона 

за обществените поръчки.  

Споразумението е задължително за страните по него. Споразуменията 

постъпват в НСЦРЛП по ред, определен с Наредбата за условията, правилата и реда за 

регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти. Лекарствените 

продукти с ново международно непатентно наименование, предназначение за лечение 

на същите заболявания и обхват, за които не е сключено предварително рамково 

споразумение, не се включват в Позитивния лекарствен списък. 

Министерството на здравеопазването и НЗОК може мотивирано да поискат 

извършване на оценка на здравните технологии на лекарствени продукти, включени в 

Позитивния лекарствен списък, при условия и по ред, определени в Наредбата за 

условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените 

продукти. 

 

b. Референтна стойност за заплащане на лекарствените продукти 

В България за определяне стойността на заплащане на лекарствените продукти, 

включени в ПЛС, също се изчислява референтната стойност за дефинирана дневна доза 

(ДДД) по INN и лекарствена форма като: 

 лекарствените продукти, съдържащи едно и също активно вещество по 

INN се групират по лекарствена форма; 

 изчислява се стойността на ДДД за различните лекарствени продукти по 

INN и лекарствена форма и се определя най-ниската стойност; 

 определената най-ниска стойност е референтната за всички лекарствени 

продукти с едно и също INN и една и съща лекарствена форма; 
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 референтната стойност за ДДД на лекарствените продукти, съдържащи 

повече от едно лекарствено вещество се образува въз основа на най-ниските стойности 

на ДДД отделно за съответните съставни активни вещества; 

 за определяне стойността на заплащане на лекарствените продукти, 

включвани в ПЛС по чл. 6, ал. 2, т. 2, се изчислява референтна стойност за ДДД или 

терапевтичен курс, или концентрация, или обем по INN, лекарствена форма и 

концентрация в единица обем, като за целта лекарствените продукти, съдържащи едно 

и също активно вещество по INN, се групират не само по лекарствена форма, но по и 

концентрация в единица обем; 

 по изключение референтната стойност може да се определи и за химична 

подгрупа на АТС класификацията, когато включените в нея лекарствени продукти по 

INN и лекарствени форми с ниво на заплащане 100% имат доказана сходна 

ефективност и безопасност за лечение на дадено заболяване с подобно клинично 

протичане и тежест съгласно кратката характеристика на продукта; 

 изключение от посочените по-горе правила е определянето стойността на 

заплащане на лекарствени продукти с тясна терапевтична ширина от групата на 

имуносупресорите за лечение на пациенти след трансплантация на органи, на които 

параметрите за биоеквивалентност (AUC и Cmax) са извън границите 90 - 111,11 %. В 

този случай стойността на заплащане на лекарствените продукти се изчислява въз 

основа на цената им по чл. 261а, ал. 1 ЗЛПХМ. 

 друго изключение се прилага при определяне стойността на заплащане на 

лекарствените продукти, включвани в ПЛС, за които има разлика в показанията за 

лечение, профилактика или диагностика. В този случай се изчислява референтна 

стойност по посочените по-горе правила, но за отделните показания в кратката 

характеристика на лекарствените продукти. 

 стойността на опаковка на лекарствения продукт, изчислена на база 

референтна стойност се формира като се умножи референтната стойност по броя ДДД, 

съдържащи се в съответния лекарствен продукт; 

 референтната стойност за лекарствените продукти, чието ниво на 

заплащане е 100% се изчислява въз основа на цена на търговец на едро; 

 референтната стойност за лекарствените продукти, чието ниво на 

заплащане е под 100% се изчислява въз основа на цена на търговец на дребно; 

 нивото на заплащане на лекарствените продукти, включени в ПЛС се 

определя в проценти, като за скъпоструващи и животоспасяващи лекарства е 100%; за 

ЛП за заболявания с хронично протичане, водещи до тежки нарушения в качеството на 

живот или инвалидизация и изискващи продължително лечение – от 76% до 100%; за 

лекарствени продукти за хронично протичащи заболявания с висока степен на 

разпространение на заболеваемостта – от 51% до 75%, и за лекарствените продукти за 

заболявания извън посочените – до 50%. 

Нивото на заплащане на лекарствените продукти с едно и също INN и с една и 

съща лекарствена форма се определя в зависимост от: 

 оценката на трите групи критерии, включително фармакоикономически; 

 показанията за приложение на ЛП съгласно кратката характеристика за 

вида лечение; 

 социалната значимост на заболяването в Р България, за чието лечение се 

използва лекарственият продукт; 
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 продължителност и изход на лечението; 

 терапевтичен алгоритъм съгласно утвърдените медицински стандарти в 

страната, а при липса на такива – стандарти за лечение и Добрата медицинска практика 

в страните от ЕС; 

 брой пациенти, определящ относителният дял на заболяването, за което е 

предназначен ЛП, по данни от предходната година и тенденции за промяна на 

заболеваемостта; 

 изразходвани финансови средства за ЛП за броя пациенти през 

предходната година; 

 предвидени бюджетни средства за осигуряване на ЛП за съответен 

период. 

 

c. Препоръки към процесите на реимбурсиране  

 

За граждани в сферата на бизнес с лекарства  

 

1. Допълване на отчетността на НСЦРЛП по отношение на протоколите от 

заседания като се включи информация относно дати на входиране, допълнения/ 

отговори на непълноти по процедурите, с цел проследяване спазването на 

законоустановените срокове. Идентична препоръка е направена и в частите от анализа, 

касаещи ценообразуването и оценката на здравните технологии, тъй както вече беше 

посочено, процесът е единен и завършва с включването на продукта в ПЛС и 

заплащането му с публични/държавни средства, но тъй като касае и тази дейност, е 

запазена и тук. 

2. Прецизиране на изискването при включване на лекарствени продукти с 

нови международни непатентни наименования в ПЛС за предоставяне на отстъпка от 

цената лекарствения продукт към НЗОК или МЗ съответно – За започване на преговори 

за сключване на договор с НЗОК за предоставяне на отстъпка от утвърдената цена на 

лекарствения продукт като условие за включване в ПЛС е необходимо вече да е 

подадено заявление към НСЦРЛП за включване на продукта в ПЛС. Процедурата за 

включване на продукт в ПЛС не може да приключи преди да се предостави договор за 

отстъпка, а в същото време процедурата за стартиране на договаряне не може да 

започне преди тази за включване на продукта в ПЛС. Времевата зависимост на двете 

процедури води до затруднения както от страна на заявителите, така и от страна на 

ангажираната администрация. В същото време се създава предпоставка за неспазване 

на нормативно определените срокове за приключване на процедурата за включване в 

ПЛС. Влияние върху това оказва и липсата на нормативно определени срокове за 

стартиране на самото договаряне в НЗОК, както и неговото приключване.  

3. Включване в нормативната уредба на срокове за подписване на 

горепосочения договор, тъй като към момента такива не са разписани.  

4. Предоставяне на притежателя на разрешението за употреба доклада за 

оценка на здравните технологии, изготвен, въз основа на подадено от него заявление за 

включване на лекарствен продукт с ново международно непатентно наименование в 

ПЛС или разширяване на терапевтичните показания на вече реимбурсирани 

лекарствени продукти. Докладът за оценка на здравните технологии се използва като 

основа за преговорния процес в НЗОК/МЗ. Към настоящия момент преди приключване 
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на процедурата за включване в ПЛС заявителят не разполага с проект на доклад за 

оценка на здравната технология, въз основа на който да се изготви предложение за 

отстъпка и съответно да се преговаря.  

 Препоръка, относно ОЗТ доклада  

Допълнително, след приключване на съответната процедура от притежателя на 

разрешението за употреба,  да се помисли за разписване на правила, за получаване на 

ОЗТ доклада, който се подготвя от регулаторния орган, и разполага  с окончателния 

доклад за оценка на здравните технологии, въз основа на който е взето решение за 

включване на лекарствения продукт в ПЛС или разширяване на терапевтичните 

показания на вече включен лекарствен продукт.  

Така ПРУ като заявител на административна процедура, за която дължи нормативно 

определена такса, не получава съответния документ, съответстващ на заявената услуга. 

5. Хармонизиране на кошницата с референтните държави при НСЦРЛП и 

НЗОК. 

Унифициране на изискванията на НСЦРЛП и НЗОК, по отношение на  

кошницата с референтните страни, в които лекарственият продукт се заплаща от 

здравноосигурителен фонд за същите терапевтични показания: 

- според изискванията на НСЦРЛП за включване в ПЛС международното 

непатентно наименование, към което принадлежи лекарственият 

продукт/комбинацията - при комбинирани лекарствени продукти, с изключение на 

генеричните лекарствени продукти и лекарствените продукти, които съдържат активно 

вещество или активни вещества с добре установена употреба в медицинската практика, 

следва да се заплаща от здравно-осигурителните фондове в поне 5 от 17 държави, в 

които не се включват държавите, от които се изисква положителна ОЗТ оценка.  

- С последната промяна на ЗЛПХМ (ДВ, бр. 67 от 28.07.2020 г.) е допуснато 

изключение и за лекарствените продукти, предназначени за лечение на редки 

заболявания - международното непатентно наименование, към което принадлежи 

лекарствен продукт, предназначен за лечение на редки заболявания, се заплаща от 

обществен здравноосигурителен фонд и/или с публични средства при същите 

терапевтични показания поне в 5 от всички държави членки; 

- според изискванията на НЗОК за заплащане от тяхна страна, активното 

вещество следва да бъде заплащано от здравноосигурителни фондове в 5 от всички 

27 държави членки на ЕС, като няма гаранция, че те ще съвпаднат с тези, които вече 

са подадени към НСЦРЛП, тъй като това се случва, след като са подадени документи, 

като се наблюдава динамика в тези държави. Отделно, не е ясно обосновано, защо 

следва и пред двете институции да се доказва реимбурсен статус на съответните 

лекарствени продукти в други държави, като това е един процес и той се подава на 

различни етапи и с различна информация. Реално, във втория момент при НЗОК, има 

по-либерален подход.  

Независимо, какъв е подходът, следва да се помисли за хармонизация на тези 

процеси и при НСЦРЛП, и при НЗОК или в съответните нормативни актове, тъй като 

това налага следене на процедури за реимбурсиране в ход и непрекъснато подаване на 

нова информация, след като веднъж е входирана при НСЦРЛП за включване в ПЛС. 

Да се помисли като препоръчителен хармонизиран подход за доказване на 

реимбурсация в определен брой страни-членки на ЕС и той да се подава само пред 

НСЦРЛП или тази информация да служи и пред НЗОК (НСЦРЛП или НЗОК), което ще 
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намали натоварването както за заявителите, така и за компетентните органи и ще 

ускори достъпа на пациентите до най-съвременни лечения.  

Отделно може да се обмисли за допълнително облекчаване на изискванията по 

отношение на лекарствата-сираци. Предвид, че се касае за редки заболявания, за които 

в повечето случай терапевтичните алтернативи за лечение са ограничени, изчакването 

на получаване на реимбурсация в други държави допълнително забавя достъпа на 

пациентите до необходимата им терапия, като в същото време се губи предимството от 

облекчените изисквания и ускорената процедура за разрешаване за употреба от страна 

на Европейската агенция по лекарствата.   

Подобряване на прозрачността при установяване на реимбурсния статус на 

международното непатентно наименование, към което принадлежи лекарственият 

продукт/комбинацията (при комбинирани лекарствени продукти), и заплащането от 

обществен здравноосигурителен фонд при същите терапевтични показания в 

референтните държави. Няма яснота как и къде НСЦРЛП проверява декларираната 

информация от притежателя на разрешението  за употреба относно реимбурсния статус 

на лекарствения продукт, как това се документира, архивира и каква прозрачност има в 

този процес. 
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4. АНАЛИЗ, ОБОБЩЕНИЕ И ПРЕПОРЪКИ  ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО 

НА ПРОЦЕСИТЕ ПО ОЦЕНКА НА ЗДРАВНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ (ОЗТ)  

 

Исторически преглед и законодателство, относно процесите на оценка на 

здравните технологии на лекарствените продукти, е представен в Дейност 1, 

поддейност 3 (13) 
https://badibg.org/OPDU/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%201.3.pdf 

 

Анализът е достъпен на интернет страницата на БАЛИ -„Документално 

изследване на процесите и практиките за оценки на здравни технологии при МЗ, 

НЗОК, НСЦРЛП и ОЗТ, относно финансиране, контрол и публична отчетност за 

лекарства по лекарско предписание, процесите на оценки на здравни технологии”, като 

в настоящата разработка е очертано актуалното състояние на тези процеси, получените 

резултати от документалното изследване и са изведени основни сфери на оптимизация 

и препоръки по отношение на нормативната уредба, дейността на отговорните 

институции и гражданското участие в процесите на реимбурсиране на лекарствените 

продукти.(10) 

В момента законодателството, по отношение оценка на здравните технологии на 

лекарствените продукти в България се съдържа в Глава XII на Закона за лекарствените 

продукти в хуманната медицина и в Наредба за условията, правилата и реда за 

регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти. (2) 

Оценката на здравните технологии, като част от процедурата по включване на 

лекарствения продукт в ПЛС съгласно чл. 30а, ал. 1 от Наредба за условията, правилата 

и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти съдържа 

клинична и фармакоикономическа оценка и включва: анализ на здравния проблем; 

сравнителен анализ на терапевтичната ефикасност, ефективност и безопасност на 

лекарствения продукт; анализ на фармако-икономическите показатели; анализ на 

бюджетното въздействие, като се определят и критериите за извършване на оценката. 

В допълнение, съгласно чл. 262в, ал. 2 от ЗЛПХМ, НЗОК и МЗ следва да 

извършват анализ на събираната от лечебните заведения информация за ефекта от 

терапията на лекарствени продукти, определени от НСЦРЛП. Задължението за 

лечебните заведения да проследява този ефект от терапията е въведено с ДВ. бр. 102 от 

2018 г., в сила от 01.01.2019 г.(2) 

a. Оценка на здравните технологии 

Оценката на здравните технологии е част от процедурата по включване на 

лекарствения продукт/новото терапевтично показание в ПЛС, като съдържа клинична 

и фармако-икономическа оценка и включва:  

- анализ на здравния проблем;  

- сравнителен анализ на терапевтичната ефикасност, ефективност и 

безопасност на лекарствения продукт;  

- анализ на фармако-икономическите показатели;  

- анализ на бюджетното въздействие. 

НСЦРЛП извършва ОЗТ на лекарствените продукти, принадлежащи към ново 

непатентно наименование за целите на включването им в ПЛС.  

https://badibg.org/OPDU/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%201.3.pdf


                               

 

27 
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", № BG05SFOP001-2.009-0022 се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро 

управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд  

Българска Асоциация за Лекарствена Информация (БАЛИ)                      www.eufunds.bg 

ОЗТ се извършва и при разширяване на терапевтичните показания на лекарствен 

продукт, за които до момента не е заплащано в съответната част на ПЛС, като се прави 

цялостен анализ за самата индикация. 

Оценка на здравните технологии не се извършва за: 

- генерични лекарствени продукти и   

- за лекарствени продукти, които съдържат активно/активни вещество/вещества с 

добре установена употреба в медицинската практика. Съгласно Допълнителните 

разпоредби на ЗЛПХМ за "Вещество с добре установена употреба в медицинската 

практика" е вещество, за което могат да се приложат следните критерии:  

а) периодът за доказване на добре установената употреба в медицинската 

практика е не по-кратък от 10 години от датата на първата систематизирана и 

документирана употреба на веществото като лекарствен продукт в Европейския съюз 

или в Европейското икономическо пространство; 

б) количествени аспекти на употребата на веществото, като се вземе предвид 

степента на употреба в медицинската практика, степента на употреба на географски 

принцип и степента на проследяване чрез системата за безопасност, включително 

проучвания, проведени преди пускането на пазара и след това и публикувана научна 

литература за епидемиологични проучвания и в частност сравнителни 

епидемиологични проучвания; 

в) висока степен на научен интерес към употребата на веществото (брой научни 

публикации) и единство в научните среди в научните оценки. 

При оценка на здравните технологии председателят на НСЦРЛП определя със 

заповед работна група, която да изготви клинична и фармако-икономическа оценка за 

оценявания лекарствен продукт, както и оценка на критериите за включване на 

лекарствени продукти в ПЛС. В работната група се включват външни експерти по 

специалностите „Медицина", „Фармация" и „Икономика", както и представител на 

НЗОК и МЗ.   

b. Предложения, относно прозрачността на процеса на взимане на 

решения за ОЗТ 

Към момента, не може да се прецени аргументирано дали ОЗТ забавя или 

подобрява достъпа на пациентите до новите терапии, както и как се повлиява 

качеството на живот на пациентите, предвид, че няма публикувана информация от 

регулатроните институции в тази насока, както и данни за ОЗТ процеса и неговите 

резултати като цяло и дали заложените данни в самите доклади съответстват на 

прогнозираното бюджетно въздействие в ОЗТ доклада в последващи години от 

прилагане на технологията, както и заложените ползи и брой лекувани пациенти,  на 

които е прилагана технологията. 

ОЗТ следва да служи като клиничен и финансов инструмент в дългосрочен 

план, а не само за целите за достъп до ПЛС и да се отчитат всички заложени параметри 

в рамките на първите 5 години до подновяването на реимбурсния статус на съответния 

лекарствен продукт, а не 3, които на практика са 2,5 години, което обезсмисля процеса, 

тъй като периодът е много кратък за събиране и обработване на подобна информация и 

да покаже реален резултат.  

В Р. България няма системно действащи регистри за отделните заболявания, от 

които да може да се извлича тази информация и реално този процес ще е много труден, 

докато няма унифицирана, валидирана методология, как да се въвежда и извлича тази 
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информация. Липсата на информационна система е допълнително затруднение този 

надежден метод да даде резултат. Регистрите за диабетно болните и онкоболните бяха 

изградени, но тази информация не се актуализира системно. Предвид, че ОЗТ стъпва на 

епидемиологичната информация, се обезсмисля същността и идеята на тази 

методология за оценка на новите лекарства, тъй като те следва да са отнесени към 

българската популация за дадено заболяване.  Екстраполирането на чужди  данни  не 

води до прецизни анализи и оттук - взимане на адекватни политически решения, 

особено когато става дума за процесите на реимбурсиране. 

Въз основа на задълбочения анализ в Дейност 1, Поддейност 3, са 

систематизирани следните препоръки: (13) 

1. Държавните институции МЗ, НЗОК и НСЦРЛП следва да помислят за 

публикуване  систематизирана справка, относно кои нови молекули са влезли за 

съответната година в ПЛС за реално реимбурсиране и това да е видно за гражданите, 

които са отпаднали или отказани, като същевременно да има публикувани мотиви 

затова. 

3. Да се представя в рубриката за гражданите, за кои заболявания са 

предназначени новите молекули, които ще се реимбурсират през следващата 

календарна година, за да могат гражданите да са информирани и да търсят активно 

това лечение и тази информация да може да се прехвърля  между отделните 

институции имащи отнощение, като МЗ, НСЦРЛП и НЗОК.  

4. Да се помисли за методология за отчитане на ОЗТ процеса в Р. България, въз 

основа на която да се предоставя анализ, до какви спестявания или преразход довеждат 

новите молекули, в хода на календарната година, и дали по-голям брой пациенти имат 

достъп, и други подобни индикатори, да се представя информация дали действително 

се  прилагат в рамките, дори на една календарна година. Да се помисли как да се 

отчита, дали процесът на ОЗТ е ефективен и действително спестява ли финансови 

средства на системата или до какъв друг резултат е довел.  

5. Създаване на Код при НЗОК 

Заплащането на включените през годината в ПЛС лекарствени продукти с нови 

международни непатентни наименования и нови показания на съдържащите се в 

списъка лекарствени продукти по международно непатентно наименование, които не 

са заплащани от НЗОК, започва от началото на следващата календарна година. За целта 

притежателя на разрешението за употреба или негов упълномощен представител 

подава писмено заявление до НЗОК, въз основа на което се генерира код на НЗОК за 

всеки лекарствен продукт. Притежателите на разрешенията за употреба, които са 

подали заявление за получаване на НЗОК код се информират чрез интернет страницата 

на НЗОК, като последната не издава нарочен документ относно генерирания НЗОК 

код. Този код е много важен, тъй като без него не може да бъдат заплащани 

лекарствата на гражданите. 

Идеята е как това да става автоматично, а не да се чака отново ПРУ да подава 

документи. Процесът след подаване на документи за включване в ПЛС, следва 

автоматично да тече, като се избягва генерирането непрекъснато на междинни 

процеси. 

6. Да се поддържат вече създадените регистри за диабет и за онкологични 

заболявания и др., както и създаване на нови такива и това да е приоритет на 

определени здравни институции и те да бъдат нормативно определени и финансово 
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подпомагани за да ги поддържат. Да се помисли каква дългосрочна стратегия може да 

се изгради в тази насока. 

 

Силни и слаби страни на процесите по ОЗТ в България 

В  следващата  таблица 4 са  систематизирани идентифицираните силни и слаби 

страни на сега действащия процес по  Оценка на  здравните технологии.
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Таблица 4: Силни и слаби страни на процесите по ОЗТ 

Силни страни Слаби страни 
 Включването на ОЗТ като част 

от процедурата за включване на лекарствения 

продукт в ПЛС съществено облекчава процеса 

не само като време, необходимо за 

приключване на процеса, но и като човешки 

ресурс въвлечен в извършването му от страна 

както на администрацията, така и на 

заявителите и избягване на многократното 

изготвяне на ОЗТ доклади респективно 

фармако-икономически анализи към различни 

периоди и в различни формати за един и същи 

продукт  било към предходната  Комисията за 

ОЗТ или НСЦРЛП.  

 Едновременното подаване на 

заявление за ОЗТ и включване в ПЛС с 

образуване на цена по чл. 261а, ал. 1 от 

ЗЛПХМ гарантира обективната оценка на 

приложения анализ разход-ефективност в 

доклада за ОЗТ и съответно представеното от 

притежателя на разрешението за употреба 

очаквано бюджетно въздействие и избягване 

на повтаряне на анализи от страна на ПРУ в 

зависимост от динамиката на цените и самата 

информация.  

 Отпадането на възможността за 

 Въпреки стартирането на електронни административни процедури от страна на 

НСЦРЛП, заложените ограничения в информационната система за максимален обем на 

качваните документи в рамките на една процедура от страна на заявителите обезсмисля 

използването на системата. На заявителите се налага след иницииране на процедурата в 

електронния портал на НСЦРЛП да допълват на гише изискуемите документи, което 

усложнява процеса. 

 Допълнително в  информационната система липсва информация за това на каква 

стъпка от процеса се намира подаденото заявление за оценка – извършване на предварителен 

преглед, юридическа, медицинска или икономическа оценка, очаква становище от НЗОК/МЗ.  

 Гражданите, интересуващи се от възможността за достъп най-вече до нови 

терапевтични възможности и алтернативи нямат възможност да получат информация дали 

дадено ново лекарство е в процес на оценка и евентуално кога могат да очакват да е достъпно 

лечението с него. 

 Основно изискване за включване на лекарствен продукт с ново международно 

непатентно наименование в ПЛС е да има поне една положителна оценка на здравните 

технологии от държавна институция на Великобритания, Франция, Германия и Швеция. 

Въпреки промяната на изискването, свързано с реферирането с извършени ОЗТ от държавни 

институции на други държави, има  критерии, по които дадена оценка се определя като 

положителна или отрицателна , но съответно дали това определяне на оценките, като 

положителни респективно отрицателни, се обвързва с последващата реимбурсация на 

разглеждания лекарствен продукт и съответно заплащане на лечението с него с публични 

средства В другите държави продуктите се препоръчват или отхвърлят за реимбурсиране. 

 Отделните ОЗТ в референтните държави и държавите за реимбурсиране към 

НСЦРЛПи към НЗОК са различни и това изключително затруднява и обърква анализите и 

оттук вземането на решения, тъй като се подготвят за различни държави за един и същ пазар и 
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автоматично прекратяване на процедурата за 

ОЗТ при наличието на отрицателна ОЗТ от 

Германия, Франция и Великобритания, дава 

възможност за преглед и анализ на подадената 

документация от гледна точка на българската 

терапевтична практика и българските 

финансови възможности, предвид че всяка 

чужда ОЗТ система в Германия, Франция и 

Англия има различен подход  

 Създадената от НСЦРЛП 

възможност за електронно подаване на 

заявление, заедно с необходимите документи 

за стартиране на процедура за ОЗТ води до 

облекчаване на процеса от една страна, а от 

друга дава възможност за лесно проследяване 

на статуса на процедурата от заявителя по 

всяко време. Като допълнение информация за 

статуса на конкретна процедура може да се 

получи и от протоколите от заседанията на 

НСЦРЛП, достъпни на интернет страницата. 

това прави анализа несъвместим при двете институции НСЦРЛП и НЗОК. 

 Процедурата за включване на продукт в ПЛС не може да приключи преди да се 

предостави договор за отстъпка към НЗОК, а в същото време процедурата за стартиране на 

договаряне не може да започне преди тази за включване на продукта в ПЛС. Тук съществува 

сериозно предизвикателство за заявителя  коя  от горепосочените процедури да е първичната. 

Наблюдава се времевата зависимост на двете процедури, което води до затруднения както от 

страна на заявителите, така и от страна на ангажираната администрация. 

  Прозрачността за гражданите при публично проследяване на взимането на 

решения за включване на продукти в ПЛС и окончателно му оповестяване  е процес,който не е 

поместен  в рубриката За граждани . 

 НСЦРЛП предоставя по служебен път проект на доклада за ОЗТ на НЗОК, но 

заявителят не е информиран за това предварително,  а е факт след като бъде поканен  от НЗОК 

за стартиране на преговорите.  

 Заявителят следва да е запознат с евентуалните препоръки и/или ограничения на 

доклада, които биха имали определящо значение за изготвянето и съответно приемането на 

ценовата оферта с отстъпка и би могъл да подготви допълнителна информация или 

предложения, ако е необходимо, което да е в полза на държавата и обществото респективно. 

 Заявителите  следва да имат  достъп дори до утвърдения вече доклад за ОЗТ, 

пациентите също.  В указаните ОЗТ-референтни държани на Великобритания, Германия, 

Франция и Швеция докладите са публично налични и крайните взети решения и Р.България се 

възползва от тях. 

 След приключване на процедурата за включване на лекарствен продукт в ПЛС с 

ОЗТ, НСЦРЛП следва да публикува резюме на доклада за ОЗТ след изричното съгласие на 

притежателя на разрешението за употреба. НСЦРЛП, няма разработена методология за 

получаване и предоставяне на обратна валидирана информация от страна на заявителя. тъй 

като тази информация е конфиденциална, следва да има въведена методология за предоставяне 

и валидиране от заявителя , предвид че става публично налична и той носи отговорност затова. 

 Тъй като притежателят на разрешението за употреба в качеството си на заявител 

не разполага с копие от доклада за ОЗТ при НСЦРЛП, за изготвянето на резюме е необходимо 
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заявителят да уговори дата и час с НСЦРЛП за преглед на доклада за ОЗТ с цел да се отбележи 

считаната за конфиденциална информация, която да не се публикува на интернет страницата на 

НСЦРЛП.  

 Не се открива единен образец и/или указания за минимума информация, която 

следва да се съдържа в резюмето, като  се въвеждат какви ще са клиничните и икономическите 

ползи, които гражданите. 

  Няма публикувана методология за подбор и списък на експертите, които са 

оценили и съответно изготвили доклада за ОЗТ, от страна НСЦРЛП. Във всички водещи ОЗТ 

институции, има списък на екипа, който е изготвил оценката от страна на институцията. Това 

неминуемo ще изключи конфликт на интереси и ще създаде прозрачност на процеса. 

 Не се открива информация информация за спазване на сроковете по Наредбата 

за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените 

продукти или с други думи в ПЛС да има графа с датата на заявлението, когато за първи път е 

подадено, както датата, когато вече е включен в ПЛС, оттук може да има проследяемост на 

целия процес, тъй като има само еднократно спиране на часовника от 30 дни  за събиране на 

допълнителна информация. 
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c. Препоръки към процеса за ОЗТ 

Препоръки  за граждани, които са извън сферата за бизнес с лекарства  

1. Инкорпориране на перспективата на пациентите. Включване в процеса на 

взимане на окончателно  решение на представители от засегната обществена група или 

независима неправителствена организация, която може да докаже финансова  

необвързаност със съответния ПРУ. За тази цел са разработени принципи и 

международни стандарти за ангажиране на пациентите, които може да се използват.  

Препоръки  за граждани, които са в сферата за бизнес с лекарства 
Допълване на отчетността на НСЦРЛП по отношение на протоколите от заседания 

като се включи информация относно  

2. дати на входиране на отделното заявление, преди номера  

3. допълнения/ отговори на непълноти по процедурите с цел проследяване 

спазването на законоустановените срокове. – изписване на дни, след датата на 

входиране  

4. В отчетните документи от Протоколите заседания на НСЦРЛП, пример 

Заседание 413 от 26.11.2020 г са изключително оскъдни и само заявителя може да знае 

дали касае негов продукт. Тези документи не дават информация кои продукти се 

приемат. 

 Отчетите от предходни години дават много повече информация и се виждат 

какви активни вещества се приемат за ПСЛ и се виждат и сроковете при отделните 

процедури. (14) Препоръчително е да се възстанови методологията от предходните 

години, относно изписване на INN, Становище на НЗОК и Решение на НСЦРЛП. 

5. Идентична препоръка е направена и в частите от анализа, касаещи 

ценообразуването и реимбурсирането, тъй като както вече беше посочено процесът е 

единен и завършва с включването на продукта в ПЛС и заплащането му с 

публични/държавни средства. 

6. Надграждане на портала на НСЦРЛП за електронни услуги – 

разширяване на обема на подаваните документи, както и получаване на реална 

информация за етапа, на които се намира съответната процедура (извършване на 

предварителен преглед, юридическа, медицинска или икономическа оценка, очаква 

становище от НЗОК/МЗ) би оптимизирало използването на системата, съответно 

увеличило ползата от нея както за администрацията, така и за заявителите на услуги. 

Такава справка е необходима, за да може да се проследява статуса на съответната 

процедура, както и срока на изпълнение. 

7. Във връзка с основното изискване за включване на лекарствен продукт с 

ново международно непатентно наименование в ПЛС - да има поне една положителна 

оценка на здравните технологии от държавна институция на Великобритания, 

Франция, Германия и Швеция, да се определят ясни критерии, по които дадена оценка 

се определя като положителна или отрицателна и съответно, дали това определяне на 

оценките като положителни, респективно отрицателни, се обвързва с последващата 

реимбурсация на разглеждания лекарствен продукт и съответно заплащане на 

лечението с него с публични средства. В някои държави, като Англия и Германия 

въпреки, че не се препоръчва за реимбурсиране, има резервни механизми с 
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допълнителни фондове. За тази цел, за това нормативно определение, относно  

положителна или отрицателна оценка при ОЗТ, да се въведат указния, които да са от 

полза на заинтересованите страни. 

8. Да се помисли как да се  възстанови подхода  на прозрачност на 

процесите, публикуване на взети решения за конкретни продукти по INN текущо на 

сайтовете на НСЦРЛП и НЗОК периодично след взимане на решения, след всяко 

заседание, както в примерите във Фиг.2 и Фиг. 3  в отчетните годишни документи.  

9. Да се въведе методология за предоставяне на интернет страницата на  

НСЦРЛП на систематизирана  информацията за подадените и приключили процедури 

за ОЗТ –  тъй като към момента,  този процес  колко са постъпилите заявления и колко 

от процедурите са приключили за съответната календарна година, не е проследим. 

10. Методология и образец за публикуваните резюмета 

Публикуваните резюмета на ОЗТ доклади, по определен образец за всички ПРУ с 

конкретни финансови параметри и клинични показатели,  които  да са достъпни не 

само на български език, но  и на английски , за да могат да се използват и от други 

държави, както Р. България  се възползва на другите държави. Резюметата ще са 

ориентир за гражданите, кои нови лекарства се включват в ПЛС. Да има въведена  

методология, по която НСЦРЛП  да изисква от ПРУ да предостави валидирана  

информация, за резюмето, като има въведени  образци, изискуема информация, както в 

другите референтни ОЗТ държави за Р. България. 

11. Да се избегне възможността на конфликт на интереси, от страна на 

експерти, които са участвали в адаптацията/изготвянето/валидирането  на  ОЗТ 

доклада към българските нормативни изисквания, да са ОЗТ оценители към 

регулаторния орган. Тази препоръка се дава по повод, че в ОЗТ доклада от страна на 

регулаторния орган няма  включен състава на експертната група, която е изготвила 

оценката,  както е по другите HTA агенции, където този състав се изписва и се създава 

прозрачност. 

12. Да се помисли за възможност как заявителят да следи вместването в 

нормативните сроковете за включване на лекарства ПЛС и процесите на НЗОК за 

договаряне за отстъпки и публичност на продължителността на тези процедури, както 

и публикуване на решения, независимо, дали са позитивни или са откази за включване 

в ПЛС следва да е публично налично и това да е видно в ПЛС, като се добавят 

допълнителни данни за дата на постъпване на заявлението. Да се помисли съвместна 

методология между НСЦРЛП и НЗОК в този аспект, с цел прозрачност на процеса и 

спазване на законовите срокове. 

13. Да се въведат правила за предоставяне на притежателя на разрешението 

за употреба, в качеството си на заявител, доклада за ОЗТ, изготвен от работната група 

към НСЦРЛП, при неговото окончателно изготвяне и приемане. Аналогична препоръка 

е направена и в частта за взимане на решение за реимбурсация на лекарствените 

продукти, предвид обвързаността на двeте процедури. Въвеждане на  гъвкав 

механизъм на оптимизиране на показатели в ОЗТ доклада, цени, икономически 

обосновки и други, ако е необходимо при негативна ОЗТ оценка от НСЦРЛП и 

предложения на ПРУ за  цени и други данни от анализа, които да са в полза на 

гражданите, за достигане на оптимално съвместно  решение. 
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14. Изготвяне на ясна методология/ рамка за тълкуване и/или адаптиране на 

включена в ОЗТ информация (възрастова структура; брой пациенти, подлежащи на 

лечение; екстраполиране на броя на пациентите за бъдещи периоди и т.н), част от ОЗТ 

на други държави.  Транзитивното използване на чужди данни за демография или 

епидемиология на заболяванията, без пречупването им през местния контекст, води до 

потенциален риск от изкривяване на изводите за ефективността и/или разходите. В 

допълнение е възможна и разлика в клиничните ръководства или модели на практика и 

наличието или разпределението на здравните ресурси. 

15. Да се въведат и методологии за  публикуваните резюметa на доклади за 

ОЗТ при НСЦРЛП да е налична информация за работната група, съставена от 

НСЦРЛП. С цел подобряване на прозрачността на процеса на взимане на решения и 

гарантиране на качеството на извършената критична оценка, поименно да се изброени 

включените специалисти, със съответните им специалности и месторабота и да се 

изключи конфликт  на интереси от всякакъв характер, както е в другите ОЗТ 

институции. 

16. Да се публикуват критериите за външните експерти, както и публикуване 

на общ списък с външните експерти (със специалност по медицина, фармация, 

икономика), които се използват от НСЦРЛП за формиране на работните групи за 

извършване на оценка на лекарствените продукти – ОЗТ или фармако-икономическа. С 

оглед на прозрачност, външни експерти при ЕМА са публикувани на сайта й при ясни 

критерии и този подход може да се взаимства и у нас. 

17. Обмисляне на възможност за диференцирана оценка на лекарствата-

сираци, предназначени за лечение на редки заболявания с цел оптимизиране и 

ускоряване на достъпа на пациентите до  терапия, а от друга страна намаляване на 

административната тежест както за притежателите на разрешенията за употреба, така и 

за държавната администрация.Приемлив подход е използването на оценката на 

клиничната ефикасност и безопасност на EUNETHA за лекарства сираци, в случай че 

има такава изготвена. По този начин, ще бъде избегнато дублирането на експертиза и 

намаляване на продължителността на административната процедура, което е в 

съответствие с препоръките на ЕС, а от друга страна - по-добър достъп на пациентите 

до редки заболявания. 

18. Да се помисли и въведе процедура между НСЦРЛП и НЗОК за 

уведомяване на притежателя на разрешението за употреба в качеството му на заявител 

от страна на НЗОК за генерирания код по НЗОК след подаване на съответното 

заявление по реда на Наредба № 10. Оптимално решение би било генерирането на код 

по НЗОК да се инициира автоматично след включване на съответния лекарствен 

продукт в ПЛС, като това изрично е посочено от страна на ПРУ още със заявлението за 

включване в ПЛС, а не да се подава междинно ново заявление 

19.  Ясна методология за индикаторите от реалната клинична практика, 

които да се проследяват в пост-маркетинговия период за оценка на ефективността и 

безопасността за включване на информацията в искането за подновяване на 

реимбурсен статус на лекарствения продукт и да са разработени в ръководство, което 

да е публично налично. 
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20. Старт на разработване на нормативна база за ОЗТ на медицински 

изделия, като отделно направление в ОЗТ, като тук могат да се ползват ръководствата  

на EUnetHTA. 

21. Създаване на процедура за предварителна оценка и консултация с 

НСЦРЛП, относно изготвянето на доклад за ОЗТ за лекарствен продукт с нов INN или 

при разширяване на терапевтичните показания на лекарствен продукт, вече включен в 

ПЛС и съответно заплащан с публични средства. Тук следва да се помисли за 

предварително обсъждане с ОЗТ експерти от регулаторния орган и да се въведат 

правила за обсъждане, както и другите ОЗТ институции въвеждат като Scientific advice. 
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5.АНАЛИЗ, ОБОБЩЕНИЕ И ПРЕПОРЪКИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО НА РАЗХОДА 

И ОТЧИТАНЕТО НА РАЗХОДИТЕ ЗА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ В 

ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ ОТ НЗОК  

 

Исторически преглед и законодателство, относно процесите на отчитане на 

разходи за лекарствените продукти в извънболничната помощ, е представен в 

поддейност 5 от проекта на Дейност 1 (Документално изследване на процесите и 

практиките на МЗ, НЗОК, НСЦРЛП и лечебни заведения относно финансиране, 

контрол и публична отчетност за лекарства по лекарско предписание за извънболнична 

помощ в периода 2000 -2019г.   

Материалът е на сайта на БАЛИ в ДОГОВОР ЗА ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ 

(badibg.org)), като в настоящата разработка е очертано актуалното състояние на тези 

процеси, получените резултати от документалното изследване и са изведени основни 

сфери на оптимизация и препоръки по отношение на нормативната уредба, дейността 

на отговорните институции и гражданското участие в процесите на отчитане на 

разходите за лекарствените продукти.(15) 

Основният нормативен акт, извън Закона за здравното осигуряване, който 

регулира и регламентира дейността на НЗОК по отношение на направените разходи е 

Законът за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (ЗБНЗОК), който 

се съставя в съответствие с бюджетната рамка на институцията за съответната 

календарна година.  

С него се гарантира пакетът здравноосигурителни дейности в обхвата на 

задължителното здравно осигуряване, както и заплащането на лекарствени продукти за 

домашно лечение и за лечение в условията на болничната медицинска помощ за 

онкологични и хематологични заболявания, както и лекарствени продукти при 

животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при 

пациенти с вродени коагулопатии в условията на болничната медицинска помощ, 

които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги.    

 

a. Механизъм за контрол на разходите 

Два са основните механизми за контрол на разходите на НЗОК: 

Договарянето от НЗОК на отстъпки за всички лекарствените продукти от 

Позитивния лекарствен списък, за които стойността, заплащана от бюджета на НЗОК, 

се изчислява чрез групиране, в което не участват лекарствени продукти на други 

притежатели на разрешение за употреба, НЗОК и притежателите на разрешенията за 

употреба или техни упълномощени представители ежегодно провеждат задължително 

централизирано договаряне на отстъпки (с изключение на генеричните и биоподобните 

лекарствени продукти). Тази отстъпка е в размер не по-малък от 10% от разходите на 

НЗОК за съответното тримесечие и се предоставя под формата на директно плащане 

към НЗОК. (5) 

Прилагане на механизмите, гарантиращи предвидимост и устойчивост на 

бюджета на НЗОК, в случай на надвишаване на установените в закона за бюджета на 

НЗОК за съответната година разходи за здравноосигурителни плащания за лекарствени 

https://www.badibg.org/OPDU/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%201.5.pdf
https://www.badibg.org/OPDU/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%201.5.pdf
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продукти чрез възстановяване от страна на притежателите на разрешението за 

употреба или техните упълномощени представители на НЗОК. 

И двата горепосочени механизма са задължително условие за заплащане на 

лекарствените продукти от страна на НЗОК. При неспазване на заложените условия от 

страна на притежателите на разрешения за употреба, лечението с лекарствените 

продукти спират да бъде заплащано с публични средства.  

Допълнително за лекарствените продукти с нови международни непатентни 

наименования, за който е подадено заявление за включване в ПЛС по чл. 262, ал. 6, т. 1 

или 2 ЗЛПХМ, задължително се договаря отстъпка от заявената за образуване цена по 

чл. 8, ал. 2 от Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране 

на цените на лекарствените продукти съобразно прогнозния бюджет на НЗОК за 

съответния договорен период. Договарянето на отстъпката е условие за включване на 

лекарствения продукт в ПЛС съгласно чл. 262, ал. 10 ЗЛПХМ и не се счита за 

проведено задължително договаряне на отстъпки като условие за заплащането му от 

НЗОК.(2) 

 

b. Отчетност за заплатени лекарствени продукти от НЗОК 

 

На страницата на НЗОК (https://www.nhif.bg/page/45) се публикува Списък с 

лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. Списъкът 

се актуализира 2 пъти в месеца – съответно на 1-во и 16-то число – и включва 

лекарствени продукти, включени в позитивния лекарствен списък (ПЛС) по чл. 262, ал. 

6, т. 1 ЗЛПХМ (Приложение № 1 на ПЛС) и предназначени за домашно лечение на 

заболявания, определени в списъка по чл. 45, ал. 4 ЗЗО. 

Също на интернет страницата на НЗОК е създадена секция Справка за брой 

болни и реимбурсна сума (https://www.nhif.bg/page/218 ): 

Начало→Лекарства→Справки за брой болни и реимбурсна сума).  

Там са налични Справки за разхода по международни непатентни наименования 

и химико-терапевтична подгрупа, за лекарствени продукти включени в Приложение 

№1 на ПЛС по месеци, като има архив от 2011 г., както и Разходи за противотуморни 

лекарствени продукти по международно непатентно наименование, заплащани извън 

стойността на клиничните пътеки, процедури отново представени по месеци до 

декември 2018 г. Наличните справки през годините са представени в различен формат 

включващ АТС код, INN, реимбурсна сума в лева, в някои случаи - наименование на 

химико-терапевтична подгрупа, лекарствена форма, брой на ЗОЛ - броени за периода.  

Справките са доста различни в годините по различен начин структурирани и са трудно 

съпоставими и едва от 2018г. започват да бъдат систематизирани то тримесечия. 

Заинтересованите лица имат възможност да си набавят информация относно 

брой болни и реимбурсна сума на адрес, където се публикуват брутните разходи на 

НЗОК по тримесечия, на лекарствени продукти от всяка основна група по INN, 

търговски наименования, опаковки и реимбурсна сума в Excel формат от 2018 г насам 

По начина на представяне на информацията и поради липсата на 

консистентност на включената в справките информация е трудно да се изготвят 

https://www.nhif.bg/page/45
https://www.nhif.bg/page/218
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обосновани анализи за достъпа на пациентите до необходимата терапия, както и 

средствата изразходвани за тяхното лечение.  

С промяната на Наредба № 10 от 2009 г. от 26.02.2019 г. и прилагането на 

механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, се 

публикуват справки за брутен разход на лекарствени продукти за тримесечие на 

всяка основна група, по INN, търговски наименования, опаковки и реимбурсна 

сума. Такава справка е достъпна за 2018 г., 2019 г. и до 3-то тримесечие на 2020 г. 

(https://www.nhif.bg/page/218 ) (4) 

Въпреки представянето на по-подробна информация, в посочените справки за 

2018 г., 2019 г. и 2020 г. все още липсва информация за лекувания брой пациенти със 

съответните МКБ кодове и лекарствени продукти. 

Считано от септември 2020 г. в съответствие с изискванията на чл. 6 и чл. 15 от 

Закона за достъп до обществена информация НЗОК публикува нов формат на 

справките за разходи и брой болни за лекарствени продукти, медицински изделия и 

диетични храни за домашно лечение, достъпни на следния адрес: 

 https://www.nhif.bg/page/2229 (Начало→За НЗОК→Лекарствени продукти по 

ЗДОИ). 

Налична е информация за периода юли-октомври 2020 г. и включва справка за 

разходи и брой болни, разпределени по РЗОК, НЗОК код и МКБ код на заболяването. 

Информацията е доста подробна като може да се проследи всяка конкретна опаковка 

от даден лекарствен продукт на колко пациента е отпусната и съответно на каква 

стойност. 

 

c. Препоръки към НЗОК, относно лекарства за извънболнична помощ 
 

Публичната информация за гражданите следва да се допълва и подрежда с  

рубрики и падащи менюта, които да касаят само и предимно гражданите 

Публичната информация за нови лекарствени продукти, които се реимбурсират 

ежегодно от НЗОК,  следва  да бъде достъпна в значителна степен на сайта на НЗОК в 

Рубриката „Изписване на лекарства и ред за получаването им“.  

В тази секция, освен  разяснения, относно правата и отговорностите на 

здравноосигурените лица при получаване на лекарства от НЗОК следва да се оформи и 

направление за лекарства, което касае гражданите и следва да се утвърди методология 

какво да се включва. 

Интересът на гражданите към информация  за лекарства за домашно лечение е 

повишен и обоснован във връзка с желанието да направят справка за получаване на 

лекарствени продукти за домашно лечение, заплащани от НЗОК, тук линковете към 

списъците следва да бъдат обособени в тази рубрика. 

Препоръчва се информацията за нови лекарствени продукти, които се 

реимбурсират ежегодно от НЗОК да се представя и под формата на справка с новите 

лекарства и съответните заболявания. 

Препоръчва се и да изготвя годишен анализ, съпоставка на тенденции, развитие 

в ретроспективен и проспективен план, колко нови лекарства навлизат и кои , колко и 

https://www.nhif.bg/page/218
https://www.nhif.bg/page/2229
https://www.nhif.bg/nzok-bg/page/1506
https://www.nhif.bg/nzok-bg/page/1506
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кои отпадат, кои могат да бъдат техните алтернативи, както и генерични/биоподобни 

еквиваленти на отпаднали терапии. 

Публичната отчетна информация за разходите за лекарства в извънболничната и 

болничната медицинска помощ, заплащани от НЗОК не е достатъчно изчерпателна и 

лесно достъпна. Справка за брутните разходи на НЗОК по тримесечия, активни 

вещества, имена на продукти, брой отпуснати опаковки и сума е налична на страницата 

на НЗОК. В допълнение, налична е и справка за превишението на нетните разходи на 

НЗОК по групи, т.е. публично известно е какви суми ще бъдат възстановени от ПРУ 

към НЗОК, но следва да се помисли за обобщена информация, която да е в полза на 

гражданите.  

 

Създаване на разяснителна информационна кампания, която да улесни 

гражданите в проследяването на разходите за лекарствени продукти, какво цели тази 

справки, както и изготвяне на анализи  по показатели и отчитане на съпоставимост 

между отделните години. 

 

1. Изготвяне на разбираеми инструменти/индикатори за отчетност на разходите за 

лекарствени продукти, без да бъде нарушавана конфиденциалността на 

предоставените от притежателите на разрешения за употреба отстъпки под 

различни форми.  

 

2. Запазване на формата на предоставяната от септември 2020г. по реда на Закона 

за достъп до обществена информация от НЗОК за разходи и брой болни за 

лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за домашно 

лечение - представянето на такъв тип информация е значителен напредък 

относно прозрачността на използваните публични средства. 
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6. АНАЛИЗ, ОБОБЩЕНИЕ И ПРЕПОРЪКИ, ОТНОСНО КОНТРОЛ НА 

ЛЕКАРСТВА ПО ЛЕКАРСКО ПРЕДПИСАНИЕ, ЗАПЛАЩАНИ С 

ПУБЛИЧНИ/БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА В СТРАНАТА 

 

Исторически преглед и законодателство, относно процесите за отчитане на 

разходи за лекарствените продукти е представен в поддейност 6 от проекта 

(Документално изследване на процесите и практиките на МЗ, НЗОК и лечебни 

заведения относно финансиране, контрол и публична отчетност за лекарства по 

лекарско предписание, включително ценообразуване и реимбурсиране в болничните 

заведения, публикувано на интернет страницата на БАЛИ  

Doklad_1.6_ Deinost1.pdf (badibg.org)),  

като в настоящата разработка е очертано актуалното състояние на тези процеси, 

получените резултати от документалното изследване и анкетно проучване са изведени 

основни сфери на оптимизация и препоръки по отношение на нормативната уредба, 

дейността на отговорните институции и гражданското участие в процесите на отчитане 

на разходите за лекарствените продукти. (18,19) 

Лечебното заведение за болнична помощ извършва дейността си в съответствие 

с утвърдените по реда на чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения медицински 

стандарти и правилата за добра медицинска практика, правилата за добра медицинска 

практика на лекарите по дентална медицина и правилата за добра медицинска практика 

по здравни грижи на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински 

специалисти. 

Две са заплащащите институции в болничните лечебни заведения – 

Министерство на здравеопазването (МЗ) и Националната здравноосигурителна каса 

(НЗОК). В обхвата на заплащане от Министерство на здравеопазването попадат 

лекарствените продукти с ниво на реимбурсиране 100% и включени в Приложение 3 на 

ПЛС: ЛП, предназначени за лечение на СПИН, на инфекциозни болести, на 

заболявания извън обхвата на ЗЗО, заплащани по реда на чл. 82, ал. 1, т. 8 от Закона за 

здравето, както и ваксини за задължителни имунизации и реимунизации, ваксини по 

специални показания и при извънредни обстоятелства, специфични серуми, 

имуноглобулини, определени с Наредба по чл. 58, ал. 2 от ЗЗ. (16) 

 

В обхвата на заплащане от Националната здравноосигурителна каса 

попадат лекарствените продукти с ниво на реимбурсиране 100% и включени в 

Приложение 2 на ПЛС: ЛП, заплащани от бюджета на лечебните заведения по чл. 5 от 

ЗЛЗ, от бюджета на лечебните заведения с държавно или общинско участие по чл. 9 и 

10 от ЗЛЗ. Стойността на лекарствените продукти се заплаща от НЗОК като част от 

съответната клинична пътека за лечение. 

В съответствие с НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР № РД-НС-01-4 от 

23.12.2019 г. за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна 

каса и Българския лекарски съюз за 2020 - 2022 г. (Обн. - ДВ, бр. 7 от 24.01.2020 г., в 

https://www.badibg.org/OPDU/Doklad_1.6_%20Deinost1.pdf


                               

 

42 
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", № BG05SFOP001-2.009-0022 се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро 

управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд  

Българска Асоциация за Лекарствена Информация (БАЛИ)                      www.eufunds.bg 

сила от 01.01.2020 г.) Националната здравноосигурителна каса заплаща извън цената 

на клиничната пътека (КП) и/или амбулаторна процедура (АПр) лекарствени продукти, 

които на основание чл. 45, ал. 20 ЗЗО са включени в пакета, определен с Наредба № 9 

от 2019 г., както следва: (17) 

1. противотуморните лекарствени продукти, осигуряващи основното лечение 

при злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания (в съответствие с 

утвърдените фармако-терапевтични ръководства) по КП № 240, 242, 243, 245, 246, 248, 

249, 250, 251 и 252 на необходимите еритро-, тромбо- и гранулоцитни 

колонистимулиращи фактори, бифосфонати и други лекарствени продукти, 

повлияващи костната структура и минерализация за състояния/усложнения, 

произтичащи от основното заболяване и лечение;  

2. еритро-, тромбо- и гранулоцитни колонистимулиращи фактори, 

имуноглобулините, имуносупресивната терапия и хелиращата терапия за 

хематологични заболявания, прилагани в КП № 244 за състояния/усложнения, 

произтичащи от основното заболяване или лечение;  

3. противотуморните лекарствени продукти, осигуряващи основното лечение 

при злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания по АПр № 6 на 

необходимите еритро-, тромбо- и гранулоцитни колонистимулиращи фактори, 

бифосфонати и други лекарствени продукти, повлияващи костната структура и 

минерализация за състояния/усложнения, произтичащи от основното заболяване и 

лечение;  

4. опиоидни аналгетици, предписвани за лечение на пациентите със 

злокачествени заболявания при диспансерното им наблюдение по АПр № 7. 

 

6.1  Отчетност на Министерство на Здравеопазването (МЗ) 

Въз основа на Наредба № 5 от 17 юни 2019г. за утвърждаване на стандарти за 

финансова дейност, прилагани от държавните и общинските лечебни заведения за 

болнична помощ и комплексни онкологични центрове на МЗ, министърът на 

здравеопазването  (ДВ 51)  следва да публикува регулярна отчетна информация, но 

тази информация започва да се систематизира от средата на 2019 г. (20) 

Редно е да се подчертае, че горепосочената Наредба № 5 е относима за 

държавни и общински болници, а извън обхвата й остава всички частни болници, 

които имат сключени договори с НЗОК/МЗ и, които отчитат лекарствени продукти, 

като част от стойността на клиничните пътеки, заплащани от МЗ/НЗОК. 

Практически и разходите за лекарствени продукти на частните болници не са 

публично достъпни, но са заплащани от МЗ/НЗОК като част от стойността на 

клиничните пътеки, което означава, че пълният размер на държавните разходи за 

лекарствени продукти не е прозрачен и не може да се проследи, тъй като няма и 

нормативна база. 

 

 

 

 

 

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2019/06/28/naredba__5_ot_17_iuni_2019_g.pdf
https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2019/06/28/naredba__5_ot_17_iuni_2019_g.pdf
https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2019/06/28/naredba__5_ot_17_iuni_2019_g.pdf
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6.2 Отчетност на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) 
 

С подписването на Националния рамков договор се определя съответния обем и 

цена на клиничните пътеки, клничните и амбулаторните процедури, заплащани от 

НЗОК за срока на действие на договора. Чрез тях освен приложимите медицински 

дейности се осигуряват и необходимите лекарствени продукти. Цената е комплексна и 

не може да се отдиференцира разхода само за лекарства.  

За лекарствените продукти за лечение на онкологични и онкохематологични 

заболявания, заплащани от НЗОК извън стойността на приложимите клинични 

пътеки/процедури са приложими същите видове отстъпки в полза на НЗОК, както и 

критерите за прилагане. 

Списък на лекарствените продукти, прилагани в болничната медицинска помощ 

е достъпен на интернет страницата на НЗОК  

(https://www.nhif.bg/page/1466 Начало→За болници→Лекарствени продукти и 

медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ→Лекарствени 

продукти, прилагани в болничната медицинска помощ).  

Списъкът включва противотуморни лекарствени продукти за лечение по 

амбулаторни процедури № 6 "Системно лекарствено лечение при злокачествени 

солидни тумори и хематологични заболявания" и № 7 „Амбулаторно 

наблюдение/диспансеризация при злокачествени заболявания и при вродени 

хематологични заболявания“ и клинични пътеки  № 240, 242, 243, 244, 245, 246, 248, 

249, 250.1, 250.2, 251.1, 251.2  и 252, на необходимите еритро- и гранулоцитните 

колонистимулиращи фактори и бифосфонати. Посоченият списък също се актуализира 

2 пъти месечно считано от 1 май 2018 г. Наличен архив на ежемесечните актуализации 

за периода от 2012 до май 2018 г. В публикуваните списъци няма ясно и 

систематизирано описание на настъпилите промени, което да е от полза за пациентите 

и респективно на останалите граждани. Обикновено промените (примерно 

включването на нов лекарствен продукт в списъка) се отбелязват с различен цвят, като 

няма посочено обяснение какво означава маркираният в друг цвят текст. 

На същия линк от 16.01.2019 г. е наличен и Списък на лекарствени продукти 

при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции 

на пациенти с вродени коагулопатии, в условията на болнична медицинска помощ, 

които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги. 

Отделно на интернет страницата на НЗОК е създадена секция Справка за: 

 

 брой болни и реимбурсна сума (https://www.nhif.bg/page/218 

 - Начало→Лекарства→Справки за брой болни и реимбурсна сума).  

 

Там са налични Справки за разходи за противотуморни лекарствени продукти 

по международно непатентно наименование, заплащани извън стойността на 

клиничните пътеки/ процедури представени по месеци до декември 2018 г. Наличните 

справки през годините са представени в различен формат, включващ АТС код, INN, 

https://www.nhif.bg/page/1466
https://www.nhif.bg/page/218
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реимбурсна сума в лева, в някои случаи - наименование на химико-терапевтична 

подгрупа, лекарствена форма, брой на ЗЗОЛ - броени за периода. 

По начина на представяне на информацията и поради липсата на 

консистентност на включената в справките информация е трудно да се изготвят 

обосновани анализи за достъпа на пациентите до необходимата терапия, както и 

средствата изразходвани за тяхното лечение.  

Съгласно чл. 41 на Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и 

критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени 

продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, 

договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и 

устойчивост на бюджета на НЗОК (Нов - ДВ, бр. 17 от 2019 г.) Националната 

здравноосигурителна каса публикува на официалната си интернет страница ежегоден 

отчет за лекарствените продукти, медицински изделия, диетични храни за специални 

медицински цели и високоспециализираните апарати/уреди за индивидуална употреба 

и заплатените за тях средства, който периодично се актуализира.(4) 

В съответствие с посочената промяната от 26.02.2019 г. на Наредба № 10 от 

2009 г. и с прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на 

бюджета на НЗОК се публикуват справки за брутен разход на лекарствени продукти за 

тримесечие на във всяка основна група, по INN, търговски наименования, опаковки и 

реимбурсна сума.  

 

Такава справка е достъпна за 2018 г., 2019 г. и за първите 3 тримесечия на 2020 

г. (https://www.nhif.bg/page/218).  

 

Въпреки представянето на по-подробна информация в посочените справки за 

2018, 2019 и 2020 г. все още липсва информация за лекувания брой пациенти със 

съответните МКБ кодове и лекарствени продукти. 

Считано от септември 2020 г. по реда на Закона за достъп до обществена 

информация НЗОК публикува в нов формат на аналогично на справките за брой болни 

и разходи за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за домашно 

лечение, се публикува справка за разходи и брой болни за противотуморни 

лекарствени продукти и лекарствени продукти за вродени коагулопатии, заплащани 

извън стойността на клиничната пътека/амбулаторна процедура : 

(Начало→За НЗОК→Лекарствени продукти по ЗДОИ 

https://www.nhif.bg/page/2229).  

 

Наличната информация отново е за периода юли-октомври 2020 г. и включва 

справка за разходи и брой болни, разпределени по РЗОК, лечебни заведения, НЗОК код 

и МКБ код на заболяването.  

Информацията е представена в същия формат, както за лекарствените продукти 

за домашно лечение, като също може да се проследи всяка конкретна опаковка от 

даден лекарствен продукт на колко пациента е отпусната и съответно на каква 

стойност. 

 

https://www.nhif.bg/page/218
https://www.nhif.bg/page/2229
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 Отчетност на НЗОК, съобразно годишните им отчети 

 

В годишните отчети на НЗОК не е въведена методология и индикатори за 

отчетност и не могат да се проследят важни здравни и икономически индикатори. Тази 

закономерност е от 2000 г. до 2018 г. и това го доказват анализите в настоящото 

проучване. За първи път през 2019 г., НЗОК предоставя годишен отчет за 2019 г., който 

е структуриран по финансови показатели, които са логически обвързани.  

Редно е, Надзорният съвет на НЗОК да въведе образец с конкретни индикатори 

за годишна отчетност, както и методолия, мониторинг и контрол на годишните отчети 

на НЗОК, чийто инидикатори да бъдат съпоставими в отделните години. Да има 

проследимост, чрез която да се правят финансови анализи, заключения и съпоставки, 

които да са в основата на приемане на годишния бюджет на НЗОК за следващата 

календарна година. 

 

6.3 Отчетност от страна на лечебните заведения, които ползват публични и 

бюджетни ресурси 

 

От направените анализи, където беше анализирана отчетността на частни и 

държавни лечебни заведения, които работят с публичен и обществен ресурс по 

Дейност 1. поддейност 1.6 се установиха следните закономерности  и констатации. (19) 

(виж доклада на интернет страницата на БАЛИ Doklad_1.6_ Deinost1.pdf 

(badibg.org)  

 

1. Не се открива достъпна информация за отчетност на лечебните заведения, 

относно разходите за лекарствени продукти (в 100 % от анализираните лечебни 

заведения). Такава информация се предоставя на съответните РЗИ на всяко 

тримесечие, съгласно изискванията в законодателството, но не се публикува 

информация или индикатори в тази накока на уеб-страниците  на лечебните 

заведения. 

 

2. Не се публикуват документи на интернет страниците на лечебните заведения  

(частни и държавни), които ползват публични и бюджетни средства от страна на 

НЗОК и МЗ. Необходимо е да се въведе формат/методология от МЗ за публична 

отчетност, мониторинг и контол по показатели, които да публикуват лечебните 

заведения (държавни и частни), които се финансират от НЗОК или от МЗ или от 

общински бюджети, тъй като липсват каквито и да са хронологични отчетни 

документи от лечебните заведение, които ползват публични и бюджети средства от 

страна на НЗОК и да са качени на сайта на съответното лечебно заведения и да 

създава прозрачност за гражданите.  

-Публикуване на данни за структурата на разходите в лечебните заведения – за 

лекарства, за процедури, за интервенции, медицински грижи и др. 

- Публикуване на данни за средните разходи на леглоден, лекарстводен по 

отделения за лечебните заведения и др. 

https://www.badibg.org/OPDU/Doklad_1.6_%20Deinost1.pdf
https://www.badibg.org/OPDU/Doklad_1.6_%20Deinost1.pdf


                               

 

46 
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", № BG05SFOP001-2.009-0022 се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро 

управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд  

Българска Асоциация за Лекарствена Информация (БАЛИ)                      www.eufunds.bg 

 

 

6.4 Препоръки към МЗ и НЗОК относно контрол и прозрачност на 

разходваните публични и бюджетни средства 
 

1. Изготвяне на обобщена информация на сайта на МЗ в самостоятелна 

рубрика за гражданите  за заплащащите институции – коя институция е отговорна за 

кои плащания в системата на здравеопазване, как се систематизират, анализират и 

контролират разходите за лекарствени продукти и др., – която да е достъпна както на 

електронната страница на МЗ, така и на тази на НЗОКи да е обвързана с линкове 

между тези институции. 

2. Необходимо е методология/индикатори относно публикуване на 

подробна информация за средствата, заплатени по клинични пътеки и броя на 

хоспитализираните по тях пациенти, с о глед на това да могат да се правят справки и 

анализи. 

. 

3. Създаване на връзки между електронните страници на заплащащите 

институции МЗ и НЗОК с директни хиперлинкове с цел по-лесно откриване на 

информацията за заплатените лекарствени продукти от гражданите 

 

4. Създаване и поддържане на единен образец  по параметри за отчитане на 

разходите за лекарствени продукти както за извънболнична, така и за болнична помощ. 

5. Включване на информация за заплатените лекарствени продукти в 

частните болници като част от разходваните от МЗ/НЗОК средства, които се отчитат по 

Наредба 5 от 2019 г.  

6. Запазване на формата на предоставяната от септември 2020 г. по реда на 

Закона за достъп до обществена информация от НЗОК за разходи и брой болни за 

противотуморни лекарствени продукти и лекарствени продукти за вродени 

коагулопатии, заплащани извън стойността на клиничната пътека/амбулаторна 

процедура. 

7.  Достъпа до информация за нови лекарства, ежегодно  заплащани от МЗ и 

НЗОК, както и заболяванията за които са предназначени, тъй като това липсва като 

информация и на другите сайтове на НЗОК и на НСПЦРЛП. 

8. С цел подобряване на отчетността за лекарствени продукти от страна на 

НЗОК както за домашно лечение, така и за противотуморни лекарствени продукти и 

лекарствени продукти за вродени коагулопатии, заплащани извън стойността на 

клиничната пътека/амбулаторна процедура би следвало да се предвиди обособен 

бюджет за лекарствата, предназначени за лечение на редки заболявания и те да се 

отчитат е по ежегодно по определена методология, индикатори и заболявания, а не 

единични общи суми, както досега.  

9. Разходите за лечение с лекарства-сираци представляват значителна част 

от бюджета за лекарства на НЗОК, като се има предвид ограничената пациентска 
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популация, за която се предназначени е редно да въведе определена методология за 

отчетност. 

10. Публичната отчетна информация за разходите за лекарства в 

извънболничната и болничната медицинска помощ, заплащани от НЗОК не е 

достатъчно изчерпателна и лесно достъпна. Справка за брутните разходи на НЗОК по 

тримесечия, активни вещества, имена на продукти, брой отпуснати опаковки и сума е 

налична на страницата на НЗОК. В допълнение, налична е и справка за превишението 

на нетните разходи на НЗОК по групи, т.е. публично известно е какви суми ще бъдат 

възстановени от ПРУ към НЗОК, но следва да се помисли за обобщена информация, 

която да е в полза на гражданите, тъй като тази информация е предимно за гражданите 

от бизнеса. 

 

 

Публични данни за лекарства за болнична помощ, преназначени за гражданите 

въз основа на Наредба 5, ДВ, публикувани на сайта на МЗ 

 

В съответствие с Наредба 5, в сила от 28 юни 2019 г., на сайта на МЗ се 

публикува информация за разходите за лекарствени продукти, заплатени от НЗОК за 

болнична медицинска помощ по тримесечия. Въз основа на извършвания мониторинг, 

Министърът на здравеопазването уведомява органите на управление на държавните 

лечебни заведения и общинските съвети, в качеството им на упражняващи правата на 

собственик на общинските лечебни заведения, за необходимостта от предприемане на 

мерки за ограничаване на констатираните отклонения и заплахи за дейността на 

лечебното заведение, ако такива биват констатирани. (20) 

Не е ясно защо тук не са включени и частните лечебни заведения, които 

консумират обществен ресурс и поради, което е редно Наредба 5 да се допълни, ако е 

необходимо за да бъде осъществявана тази функция.  

1. Необходимо е да се въведат индикатори достъпни индикатори за лекарства за 

болнична помощ за гражданите на официалната интернет страница на МЗ.   

 

2. Добре е да има свързващи линкове, които  отвеждат от МЗ към НЗОК за разходи 

за лекарства  или обратно. 

 

3.  Таблиците по Наредба 5 на сайта на МЗ, които се публикуват са само 

информативни и в тях лекарства и медицински изделия са под общ показател и 

следва да бъдат разделени, като показатели. Към тази информация за 

разходването на обществен финансов ресурс за лекарства  в болничната 

медицинска помощ интерес проявяват не само експертите от бизнеса, но и 

гражданите в качеството си на  здравноосигурени лица и тя трябва първо 

публикувана и регулярно анализирана и тук може би е редно да участват 

Министерство на Здравеопазването и Министерство на Финансите. 

 

4. Необходимо е да се знае какви са сумите от ежегодните здравносигурителните 

вноски на гражданите  в Р. България и как се разпределят средствата от 
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здравноосигурителните вноски. Гражданите, така и за здравните политици, 

мениджъри и експерти, които на базата на подобна информация, могат да градят 

дългосрочни здравни стратегии за оптимизиране и ефективно функциониране на 

системата на здравеопазване в условията на ограничени ресурси. Такава 

информация следва да е поместена и сайта на Министерство на здравеопазването 

и на Министерство на финансите и на НЗОК. 

 

5. Препоръчва се наличните справки да бъдат разположени в един и същи раздел за 

гражданите, вкл. и тези за лекарства който да бъде лесно достъпен за всички 

заинтересовани лица – граждани, пациенти, медицински специалисти, здравни 

мениджъри. В момента на МЗ на страницата няма обособена подобна 

информация. На сайта на НЗОК не е систематизирана в едно направление, а на 

различни места списъци – ПЛС, а на друг разходи с лекарства. Редно е поне да 

има свързващи линкове на този етап. Препоръчва се добавянето на 

функционалност или посочване на линк към сайта на МЗ на web-страницата на 

НЗОК, където се поместват отчетите по тримесечие по отношение на разходите 

както за болничната, така и за извънболничната помощ. 

 

 

6. Препоръчва се  включването на частните болници в отчетността за 

лекарствените продукти по Наредба 5, ДВ51 от 2019, тъй като към момента 

техните разходи за  лекарствени продукти не са публично достъпни, независимо 

че получават финансиране по клиничните пътеки или лекарствени продукти   

извън клиничните пътеки от НЗОК. За целта следва да се обособи образец за 

отчетност, мониторинг и контрол върху отчетността и за държавни, и за частни 

болници, които използват бюджетен г и или обществен ресурс, респективно от 

МЗ или НЗОК, да има изграден образец, както правила за мониторинг и 

регулярен контрол на тази отчетност, както и отговорна институция, която да 

изпълнява тази функция.   

 

7. Препоръчва се да  се въведе методология и образец на ежегодна отчетност при 

НЗОК за индикатори, като пример могат да се дадат: 

 новите лекарства в хода на календарната година, брой пациенти; 

 за потреблението на лекарствата за извънболнична помощ; 

 за онкологичните лекарства, извън клиничните пътеки; 

 лекарствата за редки заболявания; 

 средства, заплащани от лечебното заведение, които се отделят  ежегодно за 

лекарства. и др. 

 

8. При промяна на методологията на ежегодната отчетност,  тя се актуализира и се 

мотивира нейната промяна. Същото важи за мониторинга и контрола в  
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Изисквания и препоръки към отчетността на РЗИ, относно публична достъпна 

информация за гражданите. 

 

На база на проучването, което беше извършено на 28 сайта на РЗИ (виж 

Doklad_1.6_ Deinost1.pdf (badibg.org) т. 2.1)  публикуват данни, които са различни в 

отчетните им  документи, публикувани на сайтовете им и липсват единни изисквания 

за отчетност от страна на РЗИ и всяко отчита различни показатели, по различни 

образци и за различни периоди, поради което следва да се въведе единен образец за 

публична ежегодна отчетност  към РЗИ с основни и допълнителни индикатори, които 

да са в полза за гражданите. 

По-ефективното функциониране и предоставяне на информация за гражданите 

може да бъде обособена в самостоятелно падащо меню, в което да се заложат 

различните индикатори на данни, които касаят обществото относно медицинската и 

здравна услуга, предоставяна от РЗИ,  както и лекарства, които се предоставят от МЗ , 

количества, които се разпределят на лечебните заведения в съответната област  и колко 

броя болни се покриват. 

 Предвид, че това касае бюджетни средства, всички данни следва да са публично 

налични и да има прозрачност на процесите и отчетните данни, относно тези дейности. 

и се препоръчва информация, която да в полза на гражданите. 

 

1. Да се предвиди и раздел, относно контрола върху доставките и 

разпределянето на лекарствени продукти, заплащани от държавния бюджет на МЗ в 

съответната област на РЗИ и отпускането им и да има публична проследима 

информация. 

2. Да има раздел за всички допълнителни средства за лекарствени продукти, 

които в хода на една календарна година се гласуват, като ваксини или средства, 

насочени за профилактична или лечебна дейност в съответната област, която РЗИ 

обслужва.   

3. Да има раздел за икономическа обосновка и финансови анализи за разходени 

средства в региона и проект за тяхното разходване, както и контрол по тяхното 

изпълнение със заложени индикатори. 

 

Препоръки към МЗ, относно информация за гражданите в областта на 

лекарствата  

 

1. По-ефективното функциониране и предоставяне на информация за гражданите  

да бъде обособена в самостоятелно падащо меню  и да се помести професионална 

информация за гражданите на страницата на МЗ като е необходимо да се изгради: 

свързване на МЗ с линк към Националния съвет по цени и реимбурсиране на 

лекарствени продукти с регистрите, тъй като тази информация за граждани е 

подредена към рубрика „Комисии“ и според резултатите на проучването 

гражданите не се ориентират лесно.  

 

https://www.badibg.org/OPDU/Doklad_1.6_%20Deinost1.pdf
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2. Препоръчва се да се допълни и актуален списък с лекарствените продукти и 

заболявания, финансирани от държавния бюджет на сайта на МЗ.  

 

3. Да се предвиди и раздел за лекарствени продукти, заплащани от държавния 

бюджет на МЗ и идникатори, чрез които да има ежегодна публична информация, 

предвид, че този разход е около 20 млн . лв годишно.  

 

4. Да се публикува също задължителните за МЗ анализи, оценки и прогнози по 

проблемите на лечението с лекарствени продукти, които МЗ осигурява, като се 

изготвят годишни индикатори. Ако е необходимо да се допълни Наредба 34, за 

изискване за тази годишна отчетност и да се утвърди ръководство за тази 

годишна отчетност. 

 

 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 

Както е заложено в целта на настоящото изследване, то обобщава получените 

резултати от реализираното проучване на нормативната уредба и документалните 

изследвания на процесите на ценообразуване, реимбурсиране, оценка на здравните 

технологии, отчетност на държавните здравни институции, ангажирани с тези процеси, 

като Министерство на здравеопазването, РЗИ-та, Министерство на финансите, 

НСЦРЛП, НЗОК, както и на гражданското участие в тях.  

 

От представения анализ е видно, че гражданското участие в разгледаните 

процеси е силно ограничено или липсва, а информацията на интернет страниците на  

горепосочените държавни институции, оформят рубрики за гражданите, които следва 

непрекъснато да се надграждат и развиват. 

 

Изведени са редица препоръки по отношение на процесите на ценообразуване, 

реимбурсиране и оценка на здравните технологии към отделните институции - МЗ,  

НСЦРЛП и НЗОК, както и към годишната финансова отчетност на МЗ, РЗИ, НЗОК и 

лечебни заведения, които работят с публични/бюджетни средства. Считаме, че е редно 

да се въведе нормативна система за отчетност, съобразно методолия, мониторинг и 

контрол на тази отчетност, за да служи на здравната система адекватно.  

 

Целта е подобряване на своевременния достъп на пациентите до необходимата 

информация и оттук до терапия, и съответно постигане на оптимални ползи по 

отношение на качеството и продължителността на живот, което от своя страна ще има 

позитивен ефект върху обществото като цяло. 

 

Подобряване на отчетността на държавните институции, чрез повишено 

гражданско участие и контрол върху горепосочените процеси би допринесло за по-

ефективно планиране и разходване на обществените ресурси за здравеопазване.  
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Поставянето на пациента в центъра на процесите на достъпа до лекарствена 

терапия и последващото му активно участие в тях би допринесло за повишаване на 

здравното благополучие на населението и смятаме това да е не само голо клише, а то 

действително да работи на практика и тук да допринасят водещите институции за 

отчетност и контрол - Министерство на здравеопазването и Министерство на 

финансите. 

 

Гражданите в качеството си на пациенти следва да са здравно информирани и 

съответно приобщени към определянето и прилагането на необходимото лечение. 
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Проект „Разработване на предложения за подобряване на гражданското участие в процесите на ценообразуване и 
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