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1. Регулаторна рамка и въвеждане    

Определение, общи постановки и въвеждане  на ОЗТ на Европейско 

равнище  

 

Оценката на здравни технологии (ОЗТ) е  мултидисциплинарен процес, 

обобщаващ систематично, прозрачно, безпристрастно и ясно информация по 

медицински, социални, икономически и етични въпроси, свързани с използването на 

здравни технологии. Нейната цел е да предоставя информация за алтернативни здравни 

стратегии с оглед формирането на здравни политики и решения, съсредоточени върху 

пациентите, с цел постигане на  оптимален резултат от вложените средства както в 

краткосрочен, така и в дългосрочен план. 

 

През последните години редица държави от ЕС въведоха системи за оценка на 

здравни технологии. Чрез тях се оценява не само добавената стойност на новите 

здравни технологии в сравнение с вече съществуващите такива, но също така се 

предоставят доказателства за безопасност, ефикасност, реална ефективност и разходи 

за рентабилност . Примери за здравни технологии са лекарствени продукти, 

биологични продукти, медицински изделия, медицинско оборудване, медицински и 

хирургични процедури, методи за диагностика и лечение, рехабилитация, както и 

методи за профилактика. 

ОЗТ обикновено се извършва на национално и/или мултиинституционално ниво 

от държавни или частни организации и лица с цел подпомагане вземането на 

информирани стратегически здравни решения на различни нива. Потребители на 

резултати от ОЗТ могат да бъдат различни структури – регулаторни агенции, платци, 

клиницисти, пациенти, болнични заведения, политици и законодатели, както и органи, 

вземащи решения за цени и реимбурсация. 

Когато от органите за оценка на здравни технологии се поиска да оценят нова 

здравна технология, те трябва да преценят дали тя функционира по-добре, еднакво 

добре или по-зле от съществуващите налични алтернативи. Тъй като понастоящем ОЗТ 

се прилага единствено и само за лекарствени продукти, тези органи трябва да оценят не 

само терапевтичния ефект на медикамента, но също така и евентуалните странични 

ефекти, влиянието му върху качеството на живот и начините за неговото приемане. 

Основната цел на оценката на здравни технологии е да се предостави на 

създателите на политики основана на факти информация, за да могат те да разработват 

безопасни, ефективни, съсредоточени върху пациентите и рентабилни здравни 

политики. Оценката се използва и от националните органи при вземане на решения за 

това за кои технологии трябва да бъдат възстановявани средства на национално 

равнище. 
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При оценката на здравни технологии се оценяват и други аспекти на използване 

на технологията, например с какви разходи за пациента е свързана тя, а също така и 

нейното въздействие върху организацията на здравните системи при осъществяване на 

лечението. Затова процесът на разглеждане на медицински, икономически, 

организационни, социални и етични въпроси, свързани със систематичното използване 

на дадена здравна технология, е мултидисциплинарен.  

 

Сътрудничество на равнище ЕС в областта на ОЗТ 

Оценката на здравни технологии е важна част от основаното на факти вземане на 

решения в областта на здравеопазването в повечето страни от ЕС. Основният проблем 

при такова сътрудничество е, че различните ОЗТ институции в страните от ЕС не 

прилагат идентични по своята същност методологии. 

Това води до различия  при вземането на решения, които могат да се различават между 

различните страни членки за едно и също лекарство. 

Сътрудничеството на равнище ЕС в областта на оценката на здравни технологии има 

вече дълга история. Създадена е мрежа за ОЗТ -EUNetHTA . В мрежата за оценка на 

здравни технологии (https://ec.europa.eu/health/technology_assessment/policy/network_bg) 

участват национални органи или органи, които отговарят за оценката на здравни 

технологии. Мрежата е създадена с Директива 2011/24/ЕС за упражняване на правата 

на пациентите при трансгранично здравно обслужване, за да предоставя стратегически 

и политически насоки за научно и техническо сътрудничество
1
. 

 Въпреки, че участието е доброволно, всички страни от ЕС са кандидатствали за 

членство в мрежата и участват в нейната работа. В мрежата за оценка на здравни 

технологии се разработват политически документи и се обсъждат области на 

евентуално сътрудничество, които след това намират своята реализация в рамките на 

долупосоченото съвместно действие в съответствие с неговия работен план. 

 

 Съвместно сътрудничество на Action 3 на EUnetHTA е научният и техническият 

елемент на сътрудничеството на равнище ЕС в областта на оценката на здравни 

технологии. То стартира през юни 2016 г. и ще продължи до 2020 г. Съвместното 

действие се финансира по здравната програма на ЕС – 20 млн Евро 

(https://webgate.ec.europa.eu/chafea_pdb/health/projects/724130/summary), като в него 

участват определени от правителствата организации (от държави от ЕС, 

присъединяващи се към Съюза държави, държави от ЕИП и ЕАСТ), както и 

множество работещи в тази област регионални агенции и организации с идеална цел, 

които извършват оценки на здравни технологии или участват в такива оценки в 

Европа. България е включена  чрез НЦОЗА, но той не е активен и редица 

организации като Медицински университет – София и НСЦРЛП бяха изключени тъй 

като МЗ през 2015 година не ги подаде като организации, които да участват в третата 

https://ec.europa.eu/health/technology_assessment/policy/network_bg
https://ec.europa.eu/health/technology_assessment/policy/network_bg
https://ec.europa.eu/health/technology_assessment/policy/network_bg
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0024&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0024&from=EN
https://webgate.ec.europa.eu/chafea_pdb/health/projects/724130/summary
https://webgate.ec.europa.eu/chafea_pdb/health/projects/724130/summary
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част на EUnetHTA. От това загуби само страната ни, тъй като редица обучения и 

форума са финансирани от тези средства, а освен това активните държави  участват в 

редица стъпки за оценки на отделни технологии.  

 

 От друга страна можеше експертизата в тази област да се разгърна в страната, като 

се ползват тези европейски средства но очевидно Министерство на здравеопазването 

нямаше стратегия и налагаше само един орган – НЦОЗА, който нямаше капацитет за 

такава активност. 

Сътрудничеството на равнище ЕС в областта на ОЗТ след 2020 г.  

В работната си програма за 2017 г. Европейската комисия обяви, че ще 

представи инициатива за укрепване на сътрудничеството на равнище ЕС в областта на 

оценката на здравни технологии: 

(https://ec.europa.eu/health/technology_assessment/eu_cooperation_bg, за да се подобри 

функционирането на единния пазар по отношение на продукти в областта на 

здравеопазването и оценките за новите лекарства с оглед успешното им пускане на 

пазара в отделните държави. Сравнителният анализ на отделни системи е също сложен 

процес, който е обект на комплексен анализ сам по себе си и реално само мрежата 

EUnetHTA се опитва да обединява политиките, като въвежда основните ръководства на 

ЕС, които не са задължителни, тъй като не почиват на законов механизъм. 

През 2016 г. Европейската комисия започна работа по укрепване на 

сътрудничеството на равнище ЕС в областта на оценката на здравни технологии в 

отговор на призивите от държави от ЕС, Европейския парламент и заинтересовани 

страни да се гарантира устойчивостта след 2020 г. В своята работна програма за 2017 г. 

Европейската комисия обяви, че това ще включва и подобряване на функционирането 

на единния пазар за здравни технологии. 

На 31 януари 2018 г. Европейската комисия прие законодателно предложение. 

То е резултат от продължителен процес на размисъл с оглед на резултатите от оценката 

на въздействието, посочени по-долу. Предложението е изпратено на Европейския 

парламент и Съвета, като целта е да бъде прието до 2019 г. Предложението и 

свързаната с него информация могат да бъдат намерени тук: 

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/technology_assessment/docs/2018_ia_exefinal_en

.pdf 

 

 

https://ec.europa.eu/health/technology_assessment/eu_cooperation_bg
https://ec.europa.eu/health/technology_assessment/eu_cooperation_bg
https://ec.europa.eu/health/technology_assessment/eu_cooperation_bg
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/technology_assessment/docs/2018_ia_exefinal_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/technology_assessment/docs/2018_ia_exefinal_en.pdf
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2. Оценка на здравните технологии в България  

След доклад на Световната банка от 2015 г. и Международен Доклад на ЕК се 

предприемат мерки за повишаване на ефективността на лекарственото лечение с цел 

подобряване качеството на живот на пациентите и намаляване на разходите за лечение 

чрез въвеждане на механизмите за оценка на здравните технологии при провеждане на 

лекарствената политика. Това рефлектира в много страни членки и съответно не 

закъснява и в България.
2,3,4 

Въвеждането на оценката на здравните технологии в България е свързано с 

повишаване на ефективността на лекарственото лечение с цел подобряване качеството 

на живот на пациентите и намаляване на разходите за лечение, което е една от 

препоръките на Световната банка от май 2015 г. В съответствие с това и в изпълнение 

на заложените цели в Концепция  „Цели за здраве 2020“ на Министерството на 

здравеопазването, с промяна в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина 

(ЗЛПХМ) през юни 2015 г., се въвежда официално  процеса на оценка на здравните 

технологии на лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание и заплащани 

с публични средства.
 5,6  

 

2.1. Въвеждане на оценка на здравни технологии в България - декември 2015- 

април 2019 г.  

В България този процес започва още при първото въвеждане на Позитивния 

лекарствен списък през 2003 г., когато в Наредбата за ПЛС се въвеждат първите 

изисквания затова, макар и само оценки за ефикасността при рандомизирани клинични 

проучвания
7
 . Последователно тези процеси се развиват и задълбочават и  през 

годините до 2012 г. започват да се изискват и фармакоикономически показатели към 

досието за реимбурсиране, което притежателите на разрешенията за употреба следваше 

да подават.  

 

Съгласно ЗЛПХМ оценката на здравните технологии (§ 1, т. 42б към 

Допълнителните разпоредби на ЗЛПХМ) се определя като форма на политика в 

областта на научните изследвания, която проучва краткосрочните и дългосрочните 

резултати, свързани с прилагането на здравните технологии, и има за цел да предостави 

информация относно алтернативните здравни стратегии. Тази форма на политика е 

дефинирана като мултидисциплинарна дейност, която систематично оценява   

– техническите характеристики,  

– безопасността,  

– клиничната ефикасност и  

– ефективност,  

– разходите, стойностната ефективност,  



  
__________________________________________________________________________________  

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 
Стр. 7 от 42 

 

 

– организационните,  

– социалните, правните и етичните последици от прилагането на 

лекарствени продукти в здравеопазването и се фокусира върху стойността - 

клинична и икономическа, като анализът е сравнителен спрямо 

съществуващата или най-добрата към момента алтернатива6.  

 

В съответствие с разпоредбите на ЗЛПХМ през декември 2015 г. влиза в сила 

Наредба № 9 от 01.12.2015 г. за условията и реда за извършване на оценка на здравните 

технологии на министъра на здравеопазването (Обн., ДВ, бр. 97 от 11.12.2015 г.).  

Съгласно посочената Наредба № 9 от 01.12.2015 г. на ОЗТ подлежат лекарствените 

продукти, отпускани по лекарско предписание, които принадлежат към ново 

непатентно наименование. За ново непатентно наименование се счита това, което не е 

включено в съответното приложение на ПЛС. 

 

Оценката на здравните технологии – лекарствени продукти включва: 

1. анализ на здравния проблем; 

2. сравнителен анализ на терапевтичната ефикасност, ефективност и безопасност 

на лекарствения продукт; 

3. анализ на фармако-икономическите показатели; 

4. анализ на бюджетното въздействие. 

За стартиране на процедура за ОЗТ на лекарствен продукт с ново международно 

непатентно наименование (INN) е необходимо притежателят на разрешението за 

употреба или неговият упълномощен представител на територията на Р. България да 

подаде заявление заедно с необходимите документи в съответствие с изискванията на 

Наредба № 9 от 01.12.2015 г. (Табл. 1) 

Табл. 1 Документи, необходими за ОЗТ 

1. Заявление по образец съгласно приложение № 1 на Наредба № 9 от 01.12.2015 г. 

2.  копие от разрешението за употреба на лекарствения продукт съгласно 

изискванията на ЗЛПХМ; 

 

3.  информация относно единния идентификационен код на дружеството или 

кооперацията от търговския регистър или документ за актуална регистрация, 

издаден не по-късно от 6 месеца преди подаване на заявлението; 

4.  изрично нотариално заверено пълномощно, в случай че заявлението се подава от 

представител на притежателя на разрешението за употреба; 

5.  доказателства относно представителната власт на лицето, подписало 

пълномощното; 

6.  изготвен анализ в съответствие с ръководството по приложение № 2 Наредба № 

9 от 01.12.2015 г. 
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Важно изискване за стартиране на процедурата и оценка на подаденото 

заявление за ОЗТ е липсата на отрицателна оценка на здравната технология за 

оценявания лекарствен продукт, извършена от държавна ОЗТ - институция на 

Великобритания (NICE,), Франция  (HAS) или Германия (IQWIG). В случаите, в които 

е налице отрицателна оценка от съответните институции за ОЗТ в посочените 3 

държави, съответната процедура се прекратява
8
.  

 

Процедурата за ОЗТ на лекарствените продукти с ново международно 

непатентно наименование се явява задължително условие за включване на 

лекарствения продукт в съответното приложение на ПЛС на Р. България, според който 

НЗОК/МЗ заплаща частично или напълно лечението със съответните лекарствени 

продукти.  

 

На Фиг. 1 схематично е представено мястото на процедурата на ОЗТ в процеса 

на взимане на решение за включване на лекарствения продукт в ПЛС и съответно 

заплащане на лечението с публични средства за периода 2015-2019 г.  Прави 

впечатление сложния и комплексен подход, като част от стъпките нямат конкретно 

посочени срокове, което даваше възможност процедурата да излиза извън тези срокове. 

Много от стъпките на пръв поглед изглеждат доста опростени, но сложната 

административна процедура  включва и дейността на Работна комисия, която има за 

цел да предложи или да не предложи включването в ПЛС на Р. България.  

Съгласно чл. 29, ал. 5 (Редакция към ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.) на Наредбата за 

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

продукти
9
 в съответната част на ПЛС се включват лекарствени продукти, 

принадлежащи към ново международно непатентно наименование след положителна 

оценка на здравните технологии.  

 

Въпреки това, тази оценка няма императивен характер или с други думи, 

Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти  (НСЦРЛП) 

прави оценка на ефикасност, а при наличие на данни и за ефективност, безопасност и 

фармако-икономическите показатели при взимане на решение за включване в 

Позитивния лекарствен списък.  Тук може да се допълни, че на практика и НСЦРЛП  

изискваше въз основа на чл. 30 от на Наредбата за условията, правилата и реда за 

регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти9 аналогична 

информация, но представена в различен формат от тази, при предходната структура, а 

именно Комисията за ОЗТ. С други думи тази информация се  дублираше между 

Комисията по ОЗТ и НСЦРЛП, но критериите, подходите и форматът са твърде 
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различни.  Изработването на подобна информация към различни периоди, също 

довеждаше до редица предизвикателства и това струваше допълнителни средства на 

заявителя, тъй като адаптирането на подобен ОЗТ - анализ за дадено  лекарство изисква 

участието на цял екип от експерти, които към всеки нов момент да обработят, да 

допълнят, да актуализират тази информация към изискванията на Комисията за ОЗТ 

или  към изискванията на НСЦРЛП.  

Редица позитивни доклади за лекарства  (публикувани на  сайта) на Комисията 

за ОЗТ не бяха гаранция, че те тези лекарства ще бъдат включени в ПЛС. Предходната 

нормативна база, сякаш беше създадена за да се гарантира работа на два отделни екипа,  

които има различни изисквания, различни публикувани ръководства за докладите, а 

именно НЦОЗА и НСЦРЛП.  

Допълнително с промяна на Наредбата за условията, правилата и реда за 

регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 8 от 2017 г.)
10

 

за лекарствените продукти, за които не са представени доказателства за терапевтична 

ефективност и/или съотношението разход-резултат е стойностно неефективно, се 

включват в съответното приложение на ПЛС със задължение за проследяване на ефекта 

от терапията. Логично при така поставените нормативни изисквания за работата на 

НСЦРЛП при взимане на решения за включване на лекарствени продукти, 

принадлежащи към ново международно непатентно наименование (INN) в ПЛС, 

възниква въпросът за рационалността от въведения процес за оценка на здравните 

технологии. 

Фиг. 1 Органи, институции и етапи на оценяване на лекарствени продукти за 

целите на включване в ПЛС
11
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2.2. Извършване на оценка на здравни технологии в България – след 1-ви април 

2019 г.  

 

С промяната на ЗЛПХМ (Изм. и доп., ДВ, бр. 102 от 11.12.2018 г., в сила от 

01.01.2019 г.) на НСЦРЛП се вменява задължението за извършване на оценка на 

здравните технологии.  (Табл. 2) 

Считано от 1 април 2019 г. с промяна на институцията, извършваща оценка на 

здравните технологии, се променя процеса на цялостна оценка, както и се въвеждат 

допълнителни изисквания, на които следва да отговарят новите лекарства за включване 

в ПЛС и съответно заплащане на лечението с тях с публични средства.  

Реално с тази промяна НСЦРЛП поема функциите както за оценка и изготвяне 

на становище за ОЗТ, така и да взима решение за включване в ПЛС. 

Очевидно предизвикателствата в  Комисията за ОЗТ към НЦОЗА доведоха да промяна 

на органа.   

Очаква се значително подобрение в много от стъпките,  

- като проследяване на процедурата, спазване на срокове и  

- получаване на официални становища и  

- тяхното публично оповестяване на сайта на НСЦРЛП, изготвени с адекватна 

информация, която да доказва значимостта на терапията и редица предимства, 

вкл.- и бюджетни средства, които ще бъдат разходвани или спестени.  

 

Табл. 2 Основни промени в процеса на ОЗТ 

Преди 1 април 2019 г. 

 

След 1 април 2019 г. 

    ОЗТ се извършва от Националния 

център по обществено здраве и 

анализи, който се подпомага от 

Комисията за оценка на здравните 

технологии. 

 

 ОЗТ се извръшва от Националния съвет по 

цени и реимбурсиране на лекарствените 

продукти. 

    ОЗТ е предхождаща процедурата за 

включване в ПЛС. 

 

 ОЗТ е част от процедурата по включване на 

лекарствения продукт в ПЛС. 

    Процедурата се прекратява при 

отрицателна оценка от 

Великобритания, Франция или 

Германия. 

 

 Включване в ПЛС при наличие на поне една 

положителна оценка от Великобритания, 

Франция, Германия и Швеция. 
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    ОЗТ се извършва за нов INN, 

който не е включен в съответното 

приложение на ПЛС. 

 

   ОЗТ се извършва за нов INN и  

    при заявено разширяване на терапевтични 

показания, за които до момента не е 

заплащано, но 

    не се извършва за генерични ЛП и за 

такива, с добре установена употреба в 

медицинската практика. 

  

 INN се заплаща от обществен 

здравноосигурителен фонд при същите 

терапевтични показания в поне 5 от 17 

държави. 

 Данните в анализа - актуална 

информация към период не по-

дълъг от 6 месеца преди датата на 

подаване на заявлението. 

 

 Данните в анализа - актуална информация 

към период не по-ранен от 1 месец от датата 

на подаване на заявлението. 

 За оценка на подадената 

документация за ОЗТ не се заплаща 

такса.   

 За оценка на документацията на лекарствен 

продукт за включване в ПЛС с ОЗТ се 

заплаща такса  

 

В съответствие с тази промяна НСЦРЛП извършва ОЗТ на лекарствените 

продукти, принадлежащи към ново непатентно наименование за целите на включването 

им в ПЛС.  

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; 
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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. 

 

2.3. ОЗТ и процедура за включване на ЛП в ПЛС, изискуеми данни и стартиране 

на процедурата. 

 

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 отново включва:  

1. анализ на здравния проблем;  

2. сравнителен анализ на терапевтичната ефикасност, ефективност и безопасност 

на лекарствения продукт;  

3. анализ на фармако-икономическите показатели;  

4. анализ на бюджетното въздействие. 

За стартиране на процедура за ОЗТ и съответно за включване на лекарствен 

продукт с ново международно непатентно наименование в ПЛС, включително 

образуване на цена по чл. 261а, ал. 1 от ЗЛПХМ, притежателят на разрешението за 

употреба, съответно неговият упълномощен представител, следва да подаде заявление 

по образец заедно с необходимите документи в съответствие с изискванията на 

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

лекарствените продукти (с последно изм. и доп., бр. 62 от 06.08.2019 г.)
12

 

Табл. 3 Документи, необходими за включване в ПЛС с ОЗТ 

 

1. Заявление по образец утвърден от НСЦРЛП 

2. информация относно единния идентификационен код на дружеството или 

кооперацията от търговския регистър или документ за актуална регистрация, издаден 

не по-късно от 6 месеца преди подаване на заявлението; 

3. изрично нотариално заверено пълномощно, в случай че заявлението се подава от 

представител на притежателя на разрешението за употреба; 
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4. доказателства относно представителната власт на лицето, подписало пълномощното; 

5. копие от разрешението за употреба на лекарствения продукт съгласно изискванията 

на ЗЛПХМ; 

6. Документ/и за платена държавна такса за всеки отделен лекарствен продукт; 

7. декларация, придружена със справка относно цената на производител на 

лекарствения продукт в съответната валута и в евро в референтните държави; 

8.  декларация по образец, за страните, в които международното непатентно 

наименование, към което принадлежи лекарственият продукт/комбинацията (при 

комбинирани лекарствени продукти) се заплаща от обществен здравноосигурителен 

фонд при същите терапевтични показания 

9. декларация за осигуряване на необходимите количества на лекарствения продукт в 

зависимост от конкретните потребности на страната; 

10. декларация по образец, за верността на данните, посочени в заявлението и в 

придружаващите го документи. 

11. Анализ за оценка на здравните технологии (съгласно Приложение № 6 от Наредбата) 

12. копие от договор, сключен с НЗОК, за предоставяне на отстъпка за лекарствените 

продукти по чл. 45, ал. 10, 13 и 21 ЗЗО или копие от рамково споразумение с МЗ по 

чл. 262, ал. 12 от ЗЛПХМ 

13. Доказателства за наличие на поне една положителна оценка на здравните технологии 

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

 

 

 

2.4. Вземане на решения  в Комисията за ОЗТ от декември 2015 до 1 април 2019 г. 

 В България първата Комисия за оценка на здравните технологии е създадена 

като консултативен орган към директора на Национален център за обществено здраве и 

анализи (НЦОЗА) с Наредба № 9 от 01.12.2015 г. за условията и реда за извършване на 

оценка на здравните технологии на Министъра на здравеопазването (Обн., ДВ, бр. 97 от 

11.12.2015 г.).   

Комисията за ОЗТ през този период се състоеше от 13 членове, включително 

председател. Поименният състав на Комисията се определяше със заповед на 

Министъра на здравеопазването по предложение на институциите, представени в 

състава на комисията – МЗ, НЗОК, НСЦРЛП, ИАЛ и НЦОЗА (фиг. 2).  
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В състава на Комисията задължително се включва директорът на НЦОЗА. 

Оперативната работа на Комисията се подпомага от секретар и от технически 

сътрудници - служители на НЦОЗА, които не са членове на Комисията. 

Фиг. 2 Състав на Комисията за ОЗТ към НЦОЗА 

 

 

 

За подпомагане на дейността си по оценяване на подадените заявления за ОЗТ, 

Комисията предлага на директора на НЦОЗА създаването на работни комисии, в 

състава на които се включват лекари, лекари по дентална медицина, магистър-

фармацевти, икономисти, статистици, юристи и други специалисти. Съставът на 

работните комисии и правилата за работата им се определя със заповед на директора на 

НЦОЗА. Работните комисии извършват предварителна оценка на подадените заявления 

и документи към тях и изготвят проект на доклад за оценка на здравната технология. 

(Табл.4) 

 За целта, притежателят на разрешението за употреба изготвя ОЗТ- анализ в 

съответствие с ръководството по Приложение № 2 на Наредба № 9 от 01.12.2015 г.  

Проектът на доклад за ОЗТ от работните комисии се изготвя в съответствие 

Приложение № 3 на Наредба № 9 от 01.12.2015 г.  Докладът за ОЗТ завършва с 

Препоръка, съдържаща извод в едно от следните три направления:   
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1. включване на лекарствения продукт в Позитивния лекарствен списък; 

2. невключване на лекарствения продукт в Позитивния лекарствен списък; 

3. включване на лекарствения продукт в Позитивния лекарствен списък при 

определени условия (които се описват подробно и ясно). 

Табл. 4 Критерии за извършване на ОЗТ 

1. наличие или липса на алтернативно лечение на заболяването; 

2. наличие или липса на лекарствена алтернатива за лечение на заболяването; 

3. ефикасност и терапевтична ефективност на лечението - оценка на 

терапевтичната полза, удължаване продължителността на живота и подобряване 

качеството на живот, намаляване на усложненията от основното заболяване; 

4. брой на потенциалните пациенти; 

5. безопасност на лекарствения продукт - честота и сериозност на нежеланите 

реакции, нужда от прилагане на допълнителни профилактични или 

терапевтични мерки за предотвратяване на нежелани реакции; 

6. фармако-икономически показатели - разходи за терапия с лекарствения продукт 

и сравнение на разходите за терапия с наличните алтернативи, съотношение 

разход - резултат, икономическа оценка на допълнителните ползи; 

7. ползи от здравната технология, представени чрез спечеленa годинa живот 

(LYG), година живот, съобразена с качеството (QALY), или при липса на данни 

за крайни резултати - чрез предоставяне на междинни такива; 

8. анализ на бюджетното въздействие на базата на очакван брой пациенти; 

9. оценка на разходите на публични средства за петгодишен период; 

10. анализ на здравната перспектива за институцията, която заплаща съответното 

лечение с обществени средства, или обществената перспектива; 

11. морални и етични съображения (при специфични групи заболявания). 

 

 Срокът за произнасяне на НЦОЗА по подадено заявление за ОЗТ бе 90 дни (+ 30 

дни за предоставяне на допълнителна информация при необходимост).  

Заседанията на Комисията се откриват и провеждат в присъствието на повече от 

2/3 от общия брой на членовете й. Комисията приема решенията си с явно гласуване и с 

мнозинство от повече от 2/3 от общия брой на членовете й. 

Приетият от Комисията доклад за оценка на здравната технология се утвърждава 

от директора на НЦОЗА. 

Комисията по ОЗТ към НЦОЗА извършва своята дейност до 31.03.2019 г.  

 2.5. Вземане на решения  по ОЗТ след 1 април 2019 г. 

 Както беше споменато, считано от 01 април 2019 г., дейността по оценка на 

здравните технологии се поема от Националния съвет по цени и реимбурсиране на 

лекарствените продукти, създаден към министъра на здравеопазването. НСЦРЛП е 
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юридическо лице на бюджетна издръжка (второстепенен разпоредител с бюджет) и има 

статут на държавна комисия със седалище в гр. София. 

 Съветът е колегиален орган и се състои от председател и шестима членове (Фиг. 

3), които се избират и освобождават с решение на Министерския съвет по предложение 

на министъра на здравеопазването. 

Фиг. 3 Състав на НСЦРЛП 

 

 

Дейността на НСЦРЛП се подпомага от администрация, чиято структура и 

организация на работа се определят с устройствен правилник, приет от Министерския 

съвет. 

За постъпилите заявления, експертите от специализираната администрация на  

НСЦРЛП изготвят юридическа, медицинска, фармако-икономическа и икономическа 

оценка.   

Експертите извършват предварителен преглед на заявленията и придружаващата 

ги документация и изготвят по заявленията становища по образец, утвърден от 

НСЦРЛП. Първо се извършва юридическа оценка, а след това - медицинска фармако-

икономическа и икономическа оценка. 
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Дейността на Съвета се подпомага от външни експерти извън администрацията, 

които имат висше образование по специалностите „Медицина" или „Фармация" или 

„Икономика", определени от Съвета.  

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 по образец, утвърден от НСЦРЛП в съответствие с 

критериите, посочени в Табл.  4., както и оценка на критериите за включване на 

лекарствени продукти в ПЛС (по чл. 30 съгласно Приложение № 5 на Наредбата за 

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

продукти12
 

– Табл. 5). В работната група се включват външни експерти по 

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

НЗОК и МЗ. 

В ПЛС се включват лекарствени продукти при резултат 60 и повече точки, 

съгласно Табл. 5, с решение на НСЦРЛП. Оценъчната таблица със съответните 

показатели и точки към тях са публикувани като Приложение № 5 от Наредбата
12

. Ако 

точките на даден продукт са под 60 точки, няма как лекарствения продукт да бъде 

включен в ПЛС и оттук не може да бъде реимбурсиран. На интернет страницата на 

НСЦРЛП е публикувана самата Наредба, но допълнителни указания и критерии на 

сайта на НСЦРЛП не се установяват. 

Съветът се произнася в срок до 180 дни по подаденото заявление за ОЗТ и 

съответно включване на лекарствен продукт с ново международно непатентно 

наименование в ПЛС. При разширяване на терапевтичните показания на лекарствен 

продукт, за който до момента не е заплащано в съответната част на ПЛС, Съветът се 

произнася в срок до 90 дни. Констатирани недостатъци и непълноти, както и  

допълнителна информация се отстраняват, съответно допълва в срок от 30 дни. 

Заседанията на НСЦРЛП са редовни, ако на тях присъстват повече от 

половината от общия брой на членовете му, като решенията се взимат с мнозинство 

повече от половината от общия брой на членовете му.  
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Табл. 5 Оценъчна  таблица на показателите по чл. 30 от Наредбата за условията, правилата и 

реда за  регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти 

Показател Оценка Забележка 

1. Не съществува друга лекарствена възможност 

за лечение на заболяването, за което е предназначен 

лекарственият продукт – чл. 30, ал. 1, т. 1 

20 т.   

2. Критерии за ефикасност и терапевтична 

ефективност – чл. 30, ал. 1, т. 2:  

 45 т.   

а) оценка на терапевтичната полза на лекарствения 

продукт 

Като първи избор - 10 т. 

Като следващ избор - 5 т. 

Друга терапия - 1 т. 

  

б) удължаване продължителността на живота Животоподдържащо с живото-

спасяващо - 10 т. 

Удължава живота - 6 т. 

Не влияе върху продължителността 

на живота - 0 т. 

  

в) възможност за подобряване качеството на живот Пълно възстановяване - 10 т. 

Частично, трайно - 6 т. 

Частично, временно - 2 т. 

  

г) наличие и значимост на допълнителни 

терапевтични ползи, дължащи се на основното 

действие на активното вещество 

Има - 2 т. 

Няма - 0 т. 

  

д) намаляване на усложненията от основното 

заболяване 

Високо – 10 т.  

Средно – 5 т. 

Ниско – 0 т. 

  

е) удобство за пациента Да – 1 т.  

Не – 0 т. 

  

ж) ефективност на лекарствения продукт, свързана 

със специфичната лекарствена форма и път на 

въвеждане 

Има – 2 т.  

Няма – 0 т.  

  

3. Критерии за безопасност на лекарствените 

продукти:  

30 т.    

а) честота на поява на нежеланите реакции Висока (много чести; чести) 

0 т. 

Средна (нечести; редки) 

2 т. 

Ниска (много редки; с неизвестна 

честота) 

5 т. 

  

б) сериозност на нежеланите реакции Леки, обратими 

10 т. 

Тежки, обратими 

5 т. 

Тежки, необратими 

1 т. 

  

Показател Оценка Забележка 
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Показател Оценка Забележка 

в) повлияване и поведение при поява на нежелани 

реакции 

Не се налага спиране и без 

допълнително лечение  

10 т. 

Не се спира, но с допълнително 

лечение 

5 т. 

Спира се лечението без 

допълнителна терапия 

2 т. 

Спира се лечението и допълнителна 

терапия 

1 т.  

  

г) наличие на необходимост от прилагане на 

допълнителни профилактични или терапевтични 

мерки за предотвратяване на нежелани реакции 

Не се налагат допълнителни мерки 

5 т.  

Налагат се  

0 т.  

  

4. Фармако-икономически показатели 40 т.    

a) разходи за терапията с лекарствения продукт 

б) сравнение на разходите за терапия с наличните 

алтернативи 

в) съотношение разход – резултат 

г) икономическа оценка на допълнителните ползи 

д) анализ на бюджетното въздействие за очакваните 

пациенти 

Разходите за терапия са по-ниски 

от терапията до момента – 15 т. 

или 

Разходите за терапия с ЛП са по-

високи от терапията до момента, но 

терапията с ЛП намалява общите 

разходи за лечение на заболяването 

(например намалява болничния 

престой, намалява усложненията, 

необходимостта от тестове и др.) – 

15 т. 

и 

Съотношението разход – резултат е 

по-ниско от това на терапията до 

момента – 15 т. 

или 

Икономическата оценка на 

допълнителните ползи надвишава 

тази на разходите за терапия – 10 т. 

или 

Икономическата оценка на 

допълнителните ползи е по-ниска от 

разходите за терапия, но те са важни 

за лечението – 5 т. 

и 

Продуктът реализира бюджетни 

икономии на здравни разходи –  

10 т. 

  

5. Лекарственият продукт е за лечение на 

заболявания с висок риск за обществото 

20 т.   
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3. Прозрачност на процеса на взимане на решения и анализ на стъпките за ОЗТ в 

различните периоди 

3.1. Взимане на решения и публикуване на информация  на интернет-страницата 

на НЦОЗА 

3.1.1. Взимането на решение за утвърждаване на доклад за ОЗТ на лекарствен 

продукт с ново международно непатентно наименование се извършва на заседание на 

Комисията по ОЗТ към НЦОЗА. 

3.1.2. Комисията за ОЗТ към НЦОЗА заседава  редовно най-малко веднъж 

месечно по предварително оповестен дневен ред. Дневният ред на заседанията се 

изготвя от секретаря на Комисията и се одобрява от председателя. Членовете на 

Комисията и другите поканени лица се уведомяват за дневния ред, датата и часа на 

заседанието най-малко три дни преди датата на провеждането му. Информация за 

дневния ред на предстоящо заседание, датата и часа се публикува на интернет 

страницата на НЦОЗА.  

3.1.3. Заседанията на Комисията за ОЗТ към НЦОЗА бяха  открити и закрити. На 

откритите заседания имат възможност да присъстват представители на съсловни 

организации, заявители по чл. 16, ал. 1, представителни организации за защита правата 

на пациентите и други лица, които се уведомяват за датата и часа на заседанието при 

условия и по ред, определени от Комисията. В закрито заседание участват само 

членовете на Комисията и нейният секретар. По решение на Комисията на закрито 

заседание могат да присъстват и други лица. Председателят на работна комисия 

представя проекта на доклад за оценка на здравната технология на заседание на 

Комисията. Комисията приема с решение проекта на доклад за оценка на здравната 

технология или го връща на работната комисия с указания. За целта е разработен 

Многокритериен подход при вземане на решения по ОЗТ (Приет на заседание на 

Комисията по ОЗТ на 14.07.2016 год.)   

Посоченият  Многокритериен подход е публикуван на интернет страницата на 

НЦОЗА, в рубрика  „Методика за оценка на лекарствения продукт“ на категорията 

Комисията по ОЗТ: 

(http://ncphp.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=1450:hta-

commision-15&catid=358&Itemid=638&lang=bg). 

 Като приложение в самия документ, е включена и „Програма за оценка на 

доклада“, както и „Методика за оценяване на здравна технология – допускане до ПЛС“. 

Не е ясно как експертите на работните комисии са се справяли с тази методика и на 

какви указания и обучения се преминали в тази насока. Затова прилагането на 

http://ncphp.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=1450:hta-commision-15&catid=358&Itemid=638&lang=bg
http://ncphp.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=1450:hta-commision-15&catid=358&Itemid=638&lang=bg
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мултикритерийния подход може да се счита, че е било изключително субективно и 

непрозрачно. 

 За всяко от заседанията на Комисията секретарят изготвяше протокол, който се 

подписва от председателя или от упълномощеното от него лице, което изпълнява 

функциите на председател, както и от всички присъствали на заседанието членове. 

 Заседанията на Комисията се откриваха и провеждаха в присъствието на повече 

от 2/3 от общия брой на членовете й, а Комисията приемаше решенията си с явно 

гласуване и с мнозинство от повече от 2/3 от общия брой на членовете й. 

 3.1.4. На интернет страницата на НЦОЗА е достъпна информация за дневния ред 

на заседанията на Комисията за ОЗТ за периода 10.03.2016 г. до 19.03.2019 г. Според 

информацията през годините броя на заседанията е както следва: 

 За 2016 г. - 13  заседания,  

 за 2017 г. –18 заседания,  

 за 2018 г. –14 заседания и  

 за 2019 г. –3 заседания.  

I. От качената информация не става ясно кои от подадените заявления са 

включени в дневния ред за обсъждане или за определяне на работни комисии за 

оценка(http://www.ncphp.government.bg/index.php?option=com_content&view=arti

cle&id=1345:hta-commision-3&catid=358&Itemid=638&lang=bg). 

II.  Няма достъпна информация за взетите решения от самото заседание.  (и дори 

притежателят на разрешението за употреба или пациент, ако  се интересува няма 

как да получи информация, поради  непрозрачност на този процес). 

III. Няма налична информация за документооборота на Комисията за ОЗТ и за 

движението на процедурата,  не е ясно и не може да се провери движението и 

статута на подадено заявление за ОЗТ от заявителя на услугата.  

IV. За периода на действие на Комисията за ОЗТ няма открито заседание, на което 

да се присъствали други заинтересовани страни по разглежданите заявления за 

ОЗТ.  

V. Провеждането на редовно заседание единствено при наличие на 2/3 от общия 

брой на членовете й, често води до отлагане на заседанието, поради липса на 

кворум. 

VI. Вземането на решение на Комисията с квалифицирано мнозинство значително 

затруднява процеса при отсъствието на някой от членовете от съответното 

заседание. 

VII. Обжалването на  ОЗТ-процедурите  се извършва през МЗ и по съдебен ред. 

Министърът на здравеопазването имаше правомощия за връщане на процедури 

http://www.ncphp.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=1345:hta-commision-3&catid=358&Itemid=638&lang=bg
http://www.ncphp.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=1345:hta-commision-3&catid=358&Itemid=638&lang=bg
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за преразглеждане и подобни процедури могат да се проследят в публикуваните 

доклади. 

 

VIII. Качени  резюмета на сайта на НЦОЗА  за периода до 31.03.2019 г. -  91  на брой, 

като английска версия има само на 3 доклада. Не е ясно дали това са всички 

лекарствени продукти, подадени към Комисията за ОЗТ и дали също има 

непубликувани доклади, тъй като Наредба № 9 от 2015 г.8   даваше правомощия 

на ПРУ, той да реши дали да се публикува доклада или не. Този двойствен 

стандарт не даваше възможност за проследяване на всички взети решения и 

какви са мотивите за предлагане за включване в ПЛС и дали те са в полза на 

пациентите и на гражданите на Р. България. 

IX. Установен образец и указания  за изготвяне на резюмето, което да се публикува 

на интернет страницата  не се открива на сайта на Комисията за ОЗТ, което да 

спазват всички притежатели на разрешенията за употреба. Самите  публикувани 

резюмета са непълни и общи и единични имат финансови обосновки и не дават 

обективна информация  за включените продукти, какви ползи ще донесат на 

обществото,  от което да могат да се възползват  гражданите, както е за  ОЗТ 

докладите за лекарствени продукти в референтните държави.  Това респективно 

навежда, че самите оценки са доста субективни и не стъпват на ясни критерии, 

как са взети решенията от ОЗТ Комисия за  периода 2016-2019 г.  

X. Систематизиран анализ в края на всяка  година, съдържащ информация за това 

кои INN са с препоръка за включване в ПЛС и кои – не, или кои процедури са 

прекратени (от страна на Комсията за ОЗТ или по желание на заявителя), не се 

откриват на сайта на НЦОЗА. Няма систематизиран анализ в тази област за 

динамиката на тези процеси, колко са предложени за включване в  ПЛС, колко 

са отказани или изтеглени и колко реално са влезли в съответната година. Броят 

на нови лекарства, включени в ПЛС и заплащани от  НЗОК ежегодно се 

увеличават, но тази информация не е ясна и прозрачна и следва да се извлича по 

доста сложен и емпиричен път, което не е в полза на гражданите. 

 

Публикации в научната литература у нас и в чужбина са оскъдни за 

политиките и включени продукти в реимбурсния списък – ПЛС на Р. България и 

са предимно в базата данни на ISPOR.  Това сериозно потвърждава научен 

дефицит и в системата няма достатъчна прозрачност за систематизиране на данни 

и тяхната научна обосновка
13,14,15,16,17,18,19

.  
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3.2. Взимане на решения и публикуване на информация  на интернет-

страницата на НСЦРЛП 

 

Считано от 01.04.2019 г., решение за включване на лекарствен продукт с ново 

международно непатентно наименование в ПЛС или ново терапевтично показание на 

вече включен в съответното приложение на ПЛС лекарствен продукт и съответно 

заплащане на лечението с публични средства, се взима на заседание на Националния 

съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти  (НСЦРЛП).  

Заседанията на НСЦРЛП са редовни, ако на тях присъстват повече от половината от 

общия брой на членовете му. НСЦРЛП взема решения с мнозинство повече от 

половината от общия брой на членовете си. Членовете са  седем и реално четири души 

взимат такава сериозни национални решения. 

Когато се извършва оценка на здравните технологии на заседанията на НСЦРЛП 

задължително присъстват представител/представители на НЗОК, Министерството на 

здравеопазването и ИАЛ. В заседанието взема участие и председателят на работната 

група, на което се разглежда съответната процедура за оценявания лекарствен продукт.   

Тук не е посочено, как: 

 Представителите на НЗОК, МЗ и ИАЛ получават съответната информация -

изготвен доклад,  от работната група и в какъв срок за да бъдат адекватно 

подготвени за самото заседание. 

Предварителен дневен ред на заседанията, достъпен и за гражданите, не се 

обявяват и кои продукти ще бъдат гледани- особено нови процедури. 

Дневен ред след заседания и взети решения с дата и  номер на заявление и  и 

активно вещество не се обявяват. 

На заседанията на НСЦРЛП може да бъдат канени да присъстват 

заинтересованите страни, които се уведомяват за датата и часа на заседанието, в което 

ще се разглежда направеното искане. 

За лекарствените продукти в ПЛС по чл. 262, ал. 6, т. 1 и 2 - относно 

лекарствените продукти, приложими при лечението на злокачествените заболявания, 

заплащани в болничната медицинска помощ извън стойността на оказваните 

медицински услуги, и т. 3 от ЗЛПХМ Съветът изисква становище от НЗОК/МЗ. 

Становището  следва да се предоставя в 10-дневен срок от поискването. Не ясно каква 

информация се подава на тези институции за да дадат становище и къде са изготвени 

ръководствата затова и на какви критерии се изготвят тези становища 
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 Определеният от председателя за докладчик член на Съвета обобщава 

експертните становища, клиничната и фармако-икономическата оценка, както и 

становището на НЗОК/МЗ, и изготвя експертен доклад по образец, утвърден от Съвета, 

в 7-дневен срок от получаване на становищата за всяко заявление. Не е ясно отново 

критериите  за този доклад и на какъв формат стъпва докладчикът – член на Съвета.  

 Въз основа на направената оценка на представените от притежателя на 

разрешението за употреба документи, както и въз основа на постъпилото от НЗОК или 

МЗ съответно становище се взима решение за заплащане на лечението с разглеждания 

лекарствен продукт с публични средства, като следва да има кворум от  присъстващите 

членове на Съвета за взимане на решения 

На интернет страницата на НСЦРЛП, секция Административни услуги, е качен 

подробно разписан вътрешният ход със съответните срокове на процедурата за 

включване на лекарствен продукт в Позитивния лекарствен списък, включително 

образуване на цена.  

Към 27.12.2019 г. няма качен подробно разписан вътрешен ход на процедурата 

за ОЗТ на сайта на Съвета. 

НСЦРЛП дава възможност за електронно подаване на документи и стартиране 

на процедура за включване на лекарствен продукт в ПЛС. При използване на 

електронните услуги заявителят (притежателят на разрешението за употреба) има 

възможност да следи движението на съответната преписка – дали документите се 

обработват или има забележка и срокът за разглеждане е спрял да тече, дали е 

подготвено за докладване на заседание. 

Решенията на НСЦРЛП могат да се обжалват пред Комисията по прозрачност.  

Решенията на Комисията по прозрачност подлежат на обжалване по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс, като обжалването не спира изпълнението им 

Съставът на Комисията по прозрачност се определя от Министерския съвет по 

предложение на министъра на здравеопазването. В нея задължително се включват 

представители на Министерството на здравеопазването, на Министерството на труда и 

социалната политика, на ИАЛ, на НЗОК, на Българския лекарски съюз, на Българския 

зъболекарски съюз, на Българския фармацевтичен съюз и на организации на 

пациентите и фармацевтичната индустрия.  

Информация за поименния състав на Комисията по прозрачност, както и 

информация за контакт със секретаря на Комисията по прозрачност е публикувана на 

интернет страницата на Министерство на здравеопазването 

(https://www.mh.government.bg/bg/ministerstvo/komisii/komisiya-po-prozrachnost/). На 

https://www.mh.government.bg/bg/ministerstvo/komisii/komisiya-po-prozrachnost/
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същата интернет страница e достъпен Правилника за условията и реда за работа на 

Комисията по прозрачност
20

, но публикуваните Указанията за подаване на жалби са 

доста лаконични. 

4. Публикация на документи  

 

4.1 Публикации на сайта на Националният център по обществено здраве и 

анализи (НЦОЗА) 

 До края на март 2019 г. докладите за ОЗТ се утвърждаваха от директора на 

Националният център по обществено здраве (НЦОЗА). Информация за разгледаните 

заявления и утвърдените доклади на заседание на Комисията за ОЗТ  не е достъпна на 

интернет страницата на НЦОЗА, както бе указано в т.3 

НЦОЗА публикуваше резюмета на доклади за оценка на здравните технологии 

на официалната интернет страница на НЦОЗА.  

Докладите за оценка на здравна технология можеха да бъде публикувани на 

официалната интернет страница на НЦОЗА само след предоставено писмено съгласие 

от съответния притежател на разрешението за употреба на оценявания лекарствен 

продукт. 

Заедно с резюмето на доклада за ОЗТ на интернет страницата е публикувана и 

заповедта на директора на НЦОЗА за утвърждаване на съответния доклад.  Не бе ясно 

на какви правила се изготвяха тези становища. 

 Срокът за публикуване на резюме на доклад за ОЗТ след предоставяне на 

съгласие от страна на притежателя на разрешението за употреба не бе указан в Наредба 

№ 9 от 01.12.2015 г., Образец или минимум изисквания към съдържащата се в 

резюмето информация не са налични като ръководство на сайта на НЦОЗА.  

Също така не е официално достъпна информация за експертите, които  

оценяваха или са оценили и съответно изготвили доклада за ОЗТ за отделен лекарствен 

продукт. Оттук произтичат и критичните моменти с каква квалификация са били 

посочените експерти и дали да са имали необходимата компетенция затова, какъв е бил 

техния подбор. Прозрачност по този въпрос  на сайта на НЦОЗА не е публикуван. 

 

 4.2 Публикации на сайта на НСЦРЛП 

 

 4.2.1 Публикуване на информация  на интернет страницата на  НСЦРЛП относно 

постъпили заявления  

 НСЦРЛП регулярно публикува информация за разгледаните на заседание 

заявления на интернет страницата си в секция Заседания:   

 https://www.ncpr.bg/bg/%D0%B7%D0%B0-

%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0/%D0%B7%D0%B0%D1%81%

D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.html 

https://www.ncpr.bg/bg/%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0/%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.html
https://www.ncpr.bg/bg/%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0/%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.html
https://www.ncpr.bg/bg/%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0/%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.html
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 Информацията е само в полза на заявителя (притежателя на разрешението за 

употреба), който може да се информира само дали неговото заявление е било 

разгледано или не  на съответното заседание.  

Тази информация не дава възможност за прозрачността на разгледаните 

процедури, дата и номер на заявления, за да се проследява информация и сроковете на 

взимане на решения от НСЦРЛП и кои лекарства ще влизат в ПЛС или са отказани. 

 В тази насока липсва прозрачност за гражданите за взетите решения на Съвета. 

Пример затова може да бъдат докладите на ЕМА - Европейската агенция за лекарства, 

която ежемесечно публикува пълна информация относно взетите решения за 

конкретното лекарство на Комитета CHMP или дори ОЗТ институции в Германия, 

Великобритания, Франция и Швеция. 

 

Важно е да се отбележи, че жалбите до Комисията по прозрачност, разгледани 

на заседания на Съвета  са с дата  и входящ номер, което  не е факт при останалите 

процедури, които се гласуват от Съвета на съответното заседание и това е видно от 

публикацията на интернет - страницата на Съвета.  

Няма яснота какво касаят и жалбите до Комисия по прозрачност.  

Връзката в последващия етап на ниво Комисия по прозрачност, при обжалване 

на решение за включване на лекарствен продукт/разширяване на показанията с 

извършване на ОЗТ не се проследява на сайта на МЗ.  

Информация за разгледани  процедури и взети решения относно ОЗТ- процедури 

на сайта на  МЗ от Комисия по прозрачност липсва и реално името на тази структура-  

Комисия по прозрачност не е ясно на какви обективни решения стъпва, спазват ли 

срокове и т.н.  

Отново липсва каквато и да е прозрачност  за дейността и решенията на тази 

Комисия, което да е в полза на гражданите и на обществото в страната ни. 

 

Съветът обявява влезлите в сила решения с актуализацията на ПЛС на 2-ро 

число всеки месец на интернет страницата си в секция Регистри. 

Съветът също така публикува на интернет страницата си резюмета на доклади за 

оценка на здравните технологии в секцията Оценка на здравните технологии.  

 4.2.2. Публикуване на информация  на интернет страницата на  НСЦРЛП 

относно постъпили ОЗТ- становища  

Във връзка с възникналото притеснение относно спазване на нормативно 

определените срокове по процедури за включване на лекарствени продукти с нови 

международни непатентни наименования в ПЛС до 30.09.2019 г., които подлежат на 

ОЗТ, след прехвърляне на дейността по ОЗТ към НСЦРЛП, последният публикува в 

секция Новини, оперативна информация относно извършената дейност за периода 
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01.04-19.08.2019  г. 

(https://ncpr.bg/bg/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%

D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8.html).  

Подобна информация е качена и в секция Оценка на здравните технологии 

(https://ncpr.bg/bg/оценка-на-здравните-технологии.html), както следва: 

Към 01.04 .2019 г. НСЦРЛП на интернет страницата е видно, че са постъпили 

двадесет и шест изготвени оценки на здравните технологии от работни групи, от които 

двадесет и два са предоставени на НЗОК и две на Министерство на здравеопазването за 

предприемане на по-нататъшни действия, съгласно изискванията на ЗЗО и ЗЛПХМ.  

За единадесет от ОЗТ-докладите има постъпили становища и сключени договори 

за отстъпка по чл. 21, ал. 2 от Наредба № 10  от 2019 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. 

Единадесет доклада за ОЗТ са разгледани на заседание на Съвета, за които са 

издадени решения. 

От представената информация не са ясни издадените 11 решения на Съвета дали 

се включват или не ПЛС и съответно не е ясно за кои лекарствени продукти , съответно 

заболявания става дума. Тази информация  е непрозрачна за гражданите на Р. България 

за да известени има ли нови  лекарства,  които се включват в ПЛС или не. 

Предоставената справка е спорадична и беше продиктувана от повдигнатият в 

обществото въпрос относно достъпа на българските пациенти до нови терапевтични 

алтернативи от началото на 2020 г. 

На основание чл. 7, ал. 6 от Наредбата за условията, правилата и реда за 

регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти(ДВ, бр. 26 от 2019 г., 

в сила от 01.04.2019 г.) Съветът публикува на интернет страницата си резюмета на 

Доклади за оценка на здравните технологии.  

Докладите за оценка на здравните технологии могат  да бъдат публикувани само 

след предоставено писмено съгласие от съответния притежател на разрешението за 

употреба на оценявания лекарствен продукт.  

 

Не са достъпни указания за изготвяне на резюме на доклад за ОЗТ, нито 

информация от кого следва да бъде изготвено това резюме – от притежателя на 

разрешението за употреба или от експертите на Съвета.  

Качени  доклади за периода 01.04.2019 до  20.12.2019 г. на сайта  на Съвета  са 

общо 5  (https://ncpr.bg/bg/оценка-на-здравните-технологии.html) 

 Ozempic 0,5 mg и 1 mg 

https://ncpr.bg/bg/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8.html
https://ncpr.bg/bg/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8.html
https://ncpr.bg/images/rezume_na_dokladi/2019/02.05.2019/Resume_Utvurden_doklad_Ozempic.pdf
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 VaxigripTetra suspension for injection in pre-filled syringe 

 Glyxambi 10 mg /5 mg film-coated tablets 

 Rydapt 25 mg soft capsule 

 Kisqali 200 mg филмирани таблетки 

Всичките публикувани доклади са изготвени от Комисията за ОЗТ към НЦЗОА. 

След 9 месеца от приемане на дейността по ОЗТ на интернет страницата на НСЦРЛП 

все още няма публикувани резюмета на доклади за ОЗТ за лекарствени продукти с нови 

международни непатентни наименования, за които вече има издадени решения за 

включване в ПЛС и лечението с тях ще се заплаща с публични средства от началото на 

2020 г. 

Информацията следва да се публикува ежемесечно, както е информацията на 

другите ОЗТ институции от референтните държави и Европейската агенция за 

лекарства.
21,22

 
 

 

5. Анализ на слаби и силни страни по отношение на прозрачността на  ОЗТ 

процеса в Р. България  

 

 Оценката на здравните технологии на лекарствените продукти с нови 

международни непатентни наименования, както и на лекарствените продукти при 

разширяването на терапевтичните им показания е социално значим етап, който се явява 

основен в процеса на взимане на здравни решения, касаещи обществото като цяло и 

струва сериозен финансов ресурс на държавата, от което пациентите пряко се 

интересуват и вълнуват.  

 На интернет страницата на НЗОК е достъпен Списък с лекарствени продукти, 

които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009 г.
23

, предназначени за 

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

(https://www.nhif.bg/page/45 - Начало→Лекарства→Лекарствени продукти ).  

Съгласно разпоредбите на посочената Наредба № 10 от 24 март 2009 г. Списъкът 

с лекарствените продукти се актуализира към 1-во и 16-о число от съответния 

календарен месец. Достъпен е архив на списъците от 2010 г., но няма систематизирана 

или ясно обозначена информация за настъпилите промени, а се публикува целия списък 

Редно е да има софтуер, чрез който да се виждат само промените и това да е видно и за 

заинтересованите лица и гражданите. 

Самият Списък на заболяванията, за чието домашно лечение на територията на 

страната нзок заплаща напълно или частично лекарствени продукти, медицински 

изделия и диетични храни за специални медицински цели също е достъпен на 

https://www.nhif.bg/page/1930 (Начало→Лекарства→Списък със заболявания), но не е 

https://ncpr.bg/images/rezume_na_dokladi/2019/02.05.2019/Utvurden_doklad__Vaxigrip_Tetra_site1.pdf
https://ncpr.bg/images/rezume_na_dokladi/2019/02.05.2019/Utvurden_doklad_Glyxambi.pdf
https://ncpr.bg/images/rezume_na_dokladi/2019/02.05.2019/Utvurden_doklad__Rydapt_publication.pdf
https://ncpr.bg/images/rezume_na_dokladi/2019/02.05.2019/Kisqali_200_mg-1.pdf
https://www.nhif.bg/page/45
https://www.nhif.bg/page/1930
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наличен архив по месеци и години, както и не е ясно какви промени са правени по него 

и от кога. 

Допълнително е достъпна информация за изискванията за реда за отпускане и 

заплащане на лекарствени продукти, предназначени за домашно лечение за отделни 

заболявания по специалности, за редки болести и трансплантации, както и за някои 

онкологични заболявания, подлежащи на перорално лечение в извънболничната 

помощ. (https://www.nhif.bg/page/206  - Начало→Лекарства→Изисквания за 

заболявания). На същия линк е публикуван също така Списък на външни експерти към 

Комисията за извършване на експертизи по чл.78 т. 2 от ЗЗО по съответните клинични 

специалности, но не е ясно кога е определен посоченият списък, както и какви са 

критериите за избор на съответните специалисти. 

Аналогично е достъпен и списък на лекарствените 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 (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). 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., но отново няма ясно и систематизирано описание на настъпилите промени 

в списъка, което да е от полза за пациентите и респективно на останалите граждани 

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. 

 

През 2000 г. са гласувани – 50 млн. за лекарства, а НЗОК изразходва едва 30 

млн.  

За 2020 г. с гласуван бюджет
24

 на НЗОК 4, 744 млд лв. средствата за лекарства 

ще се разпределят както следва: 

За лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални 

медицински цели – 1 243 800,0 хил. лв., като в това число се включват 

здравноосигурителните плащания за лекарствени продукти, медицински изделия и 

диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение на територията на 

страната – 

https://www.nhif.bg/page/1466
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 677 300,0 хил. лв., в т.ч. лекарствени продукти, назначени с протокол, за който 

се извършва експертиза –  

365 156,0 хил. лв.; за лекарствени продукти за лечение на злокачествени 

заболявания в условията на болнична медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън 

стойността на оказваните медицински услуги –  

466 600 хил. лв.; за лекарствени продукти по списък за базова терапия на 

онкологични и онкохематологични заболявания, коагулопатии и други редки 

заболявания – 

За болнична медицинска помощ – 2 247 282,6 хил. лв., като от тези средства в 

Закона за бюджета на НЗОК не се посочва, колко ще отиват за лекарства. 

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 

представи 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 ЗЗОЛ - броени за периода. 

По начина на представяне на информацията и поради липсата на консистентност 

на включената в справките инфорамция е трудно да се изготвят обосновани анализи за 

достъпа на пациентите до необходимата терапия, както и средствата изразходвани за 

тяхното лечение.  

С промяната на Наредба № 10 от 2009 г.
23

 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 във 

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

Такава справка е достъпна за 2018 г. и за първите 3 тримесечия на 2019 г. 

(https://www.nhif.bg/page/218). Въпреки представянето на по-подробна информация в 

посочените справки за 2018 и 2019 г. все още липсва информация за лекувания брой 

пациенти със съответните МКБ кодове и лекарствени продукти. 

Реално само за извънболнична помощ, нарастването  на средства към НЗОК от 

2000 г е 25 пъти.  

Няма обобщени данни колко средства за нови лекарства са заплатени от НЗОК, 

какво е увеличението на разходите за лекарствени терапии ежегодно, както и колко 

пациенти са се възползвали от новите терапии от 2015 г. насам,  когато се въвежда ОЗТ 

оценката.  

https://www.nhif.bg/page/218
https://www.nhif.bg/page/218


  
__________________________________________________________________________________  

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 
Стр. 31 от 42 

 

 

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? 

Няма 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 последяващи години от прилагане на технологията, както и  заложените 

ползи и брой лекувани пациенти,  на които е прилагана технологията.  

Дали договорите в НЗОК  за отстъпки са довели до спестявания от  заложените 

ОЗТ-бюджетни прогнози, преди технологията да навлезе на пазара затова също не се 

намират данни. Отстъпките в цените, които се договарят с НЗОК не са заложени като 

изискване във фармакоикономическите  оценки на  ОЗТ докладите.  

Идеята е ОЗТ оценката 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 съотевтния лекарствен продукт, а не 3, които на практика са 2,5 годни, което 

обезмисля процеса, тъй като периодът е много кратък за събиране и обработване на 

подобна информация 

НЗОК не публикува систематизирана справка относно кои нови молекули са 

влезли за съответната година в ПЛС,  за кои заболявания са предназначени, до какъв 

разход или спестявания са довели  и дали процесът на ОЗТ е ефективен или се явява 

пречка за новите молекули.  

Субективността на ОЗТ процеса все още е на лице, предвид, че в Р. България 

има редица собствени специфики. 

Наред с това е добре да се проследява има ли тенденциозност към определени   

заявители ПРУ - дали довежда до реално  навлизане на нови технологии или спъва 

навлизането на определени такива. 

Предвид обществената си значимост на редица лекарствени технологии  и тези 

сериозни  суми, които се отделят за изготвянето и адаптирането на  оценката на новите 

технологии към българските ОЗТ изисквания, то и докладите които се оценяват от 

експертите в работни групи следва да бъдат адекватно финансирани, тъй като 100 лв на 

доклад на експерт, каквито суми се заплащаха в НЦОЗА реално не могат да доведат до 

адекватен анализ за технологията. 

 

Оценката на здравните технологии следва да се разглежда като възможност за 

оптимизиране на достъпа на пациентите до подходяща терапия, осигуряваща 

постигането на оптимални резултати не само за отделния пациент, но и за обществото 

като цяло, като не следва да се дава  само превес при взимането на решения на 

икономическата тежест от използването на нови терапевтични алтернативи за лечение. 

Предвид обществената си значимост би следвало в този процес да са въвлечени 
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различни групи от обществото – не само институциите пряко свързани с процеса, но и 

заинтересованата част от обществото, като пациенти и представители на отделни групи 

със социална значимост, които към момента не са част от процеса на взимане на 

решения за заплащане на дадена терапия с публични средства. 

 Анализът на процедурите и изискванията, свързани с въвеждането на оценката 

на здравните технологии показва развитие на процеса в посока на оптимизиране както 

следва:   

 Силни страни от промяната на ОЗТ процеса от април 2019 г. 

 

1. 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 било към Комисията за ОЗТ или НСЦРЛП.  

2. 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.  

3. Отпадането на възможността за 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  

4. 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. 

 

Слаби страни на сегашния ОЗТ процес 
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1. Въпреки наличните две възможности за проверка на движението на 

дадена процедура, тези възможности са достъпни само за самите заявители. 

Въпреки предоставените електронни услуги, достъпната информация и от 

там е ограничена. Системата дава информация само като: в процес на 

обработка, забележка или за докладване на заседание. Няма на каква точно 

стъпка от процеса се намира подаденото заявление за оценка – извършване 

на предварителен преглед, юридическа, медицинска или икономическа 

оценка, очаква становище от НЗОК/МЗ.  

 

 

2. 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. 

3. Няма ежегодни анализи в тази насока от Комисията за ОЗТ и НСЦРЛП. 

Дори и в отчетните доклади по години  на НСЦРЛП не се включват 

новите лекарства по активно вещество и не ясно кои лекарства за кои 

заболявания са включени в ПЛС. Само за година 2013 е качена детайлна 

информация в тази насока,  

4. За 2015-2018, информацията е изключително оскъдна и се коментират 

само брой лекарства, а не конкретни нови  INN в ПЛС и за какви 

заболявания са насочени.  

5. 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, все още няма 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. 

6. Разминаване в референтните държави 

 

Друга слаба страна на процеса е свързана с изискването, на което следва да 

отговарят лекарствените продукти с ново международно непатентно наименование,  а 

именно: международното непатентно наименование, към което принадлежи 

лекарственият продукт/комбинацията (при комбинирани лекарствени продукти), се 
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заплаща от обществен здравноосигурителен фонд при същите терапевтични показания, 

поне в пет от следните държави: Белгия, Гърция, Дания, Естония, Испания, Италия, 

Латвия, Литва, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, 

Финландия, Франция и Чехия. 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.  

9. Отделните ОЗТ референтните държави и държавите за реимбурсиране към 

НСЦРЛП и към НЗОК са различни, както това беше указано  в част I на 

проучването и това изключително още повече затруднява и обърква анализите и 

оттук вземането на решения. 

 

10. Наличната информация на интернет страницата в секция Референтни държави 

на НСЦРЛП, касаеща реимбурсния статус, не се актуализиа регулярно и не е 

видна кога е последата актуализирация на референтните държави с линкове и 

сайтове, за да може да се разчита обективно на тази информация и може да се 

укаже подвеждаща при изготвяне на документи, тъй като тя за момента се явява 

единствен източник на подобни данни. 

(колона „Адреси на здравноосигурителни фондове“ в Списъка с референтни 

държави, достъпен на 

https://www.ncpr.bg/images/Referentni_darjavi/2019/12.08.2019/ref_darjavi-

01.08.2019.pdf).  

Повечето предоставени линкове за проверка на реимбурсния статус не съдържат 

информация за лекарствени продукти, заплащани от обществени здравноосигурителни 

фондове и/или пък информация за конкретно терапевтично показание. На практика не 

са публикувани интернет сайтовете, които се използват от НСЦРЛП/НЗОК за проверка 

на реимбурсния статус. 

 11. Друг документ, който е необходим и следва да се приложи към заявлението 

за включване на лекарствен продукт в ПЛС е копие от договор, сключен с НЗОК, за 

предоставяне на отстъпка за лекарствените продукти по чл. 45, ал. 10, 13 и 21 ЗЗО или 

копие от рамково споразумение с МЗ по чл. 262, ал. 12 от ЗЛПХМ. По този начин 

притежателят на разрешението за употреба удостоверява изпълнението на основното 

изискване за включване на лекарствени продукти с нови международни непатентни 

наименования в ПЛС - предоставянето на отстъпка от цената лекарствения продукт към 

НЗОК или МЗ съответно. 

За да бъде сключен договор с НЗОК е необходимо провеждане на договаряне 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 

https://www.ncpr.bg/images/Referentni_darjavi/2019/12.08.2019/ref_darjavi-01.08.2019.pdf
https://www.ncpr.bg/images/Referentni_darjavi/2019/12.08.2019/ref_darjavi-01.08.2019.pdf
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на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на 

бюджета на НЗОК.  

За целта е необходимо притежателят на разрешението за употреба да подаде 

предложение до НЗОК. Предложението се отнася за лекарствени продукти с ново 

международно непатентно наименование, за които е подадено заявление за включване 

във ПЛС. Т.е. 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, а от друга страна този документ е част от заявлението за 

нов лекарствен продукт в НСЦРЛП Реално тук се попада в „параграф“ 22, тъй като той 

е част от заявлението в НСЦРЛП, а за стартиране на преговори следва с НЗОК, следва 

да е подадено заявление към НСЦРЛП. Не е ясно коя процедура е първична, тъй като 

всяка институция налага свои правила. 

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. Тук 

съществува сериозна нормативно разминаване в горепосочените процедури, коя 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. 

 Аналогичен е процесът и за продуктите, заплащани от МЗ, за които следва да 

има рамково споразумение между притежателя на разрешението за употреба и МЗ. 

12. Допълнително към предложението за предоставяне на отстъпка в полза на 

НЗОК е необходимо да се представи доклад за ОЗТ.  

Не е ясно защо се дублират функции и в чия полза са тези процедури и какви са 

компетенциите и мотивите на НЗОК да получава ОЗТ - становища и на какво 

нормативно основание се базира това.  

Прозрачността при взимане на тези решения  за  включване на лекарства в ПЛС 

не се проследява на  сайтовете на НЗОК и НСЦРЛП, която да е  в полза на пациентите и 

гражданите в България. 

 Въз основа на доклада за ОЗТ, притежателят на разрешението за употреба и 

НЗОК договарят видовете отстъпки като условие за включване на лекарствения 

продукт в ПЛС.  Тъй като вече процедурата за ОЗТ е част от процедурата за включване 

на лекарствения продукт в ПЛС, а все още няма публикуван вътрешен ход на 

процедурата за включване на лекарствен продукт в ПЛС с ОЗТ, не е ясно как ще бъде 

изпълнено изискването за договаряне с НЗОК, въз основа на доклада за ОЗТ и дали 

сроковете за включване на нов INN се спазват съгласно Наредба за условията, 

правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, 
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както и какви са последствията при неспазване на сроковете, и как НЗОК с 

договарянията се вмества в тези нормативни срокове и дали се вмества, предвид че, 

всички процедури следва да са прозрачно разписани и да има отчетност за тяхното 

спазване или неспазване, и да има контролиращи органи затова. 

13. За момента практиката показва, че НСЦРЛП предоставя по служебен път 

проект на доклада за ОЗТ на НЗОК.   

Заявителят не е информиран за това предварително, а научава, че има изготвен 

такъв документ след покана от НЗОК за стартиране на преговорите. Необходимо е 

заявителят също да бъде информиран за предоставянето на проекта на доклад за ОЗТ на 

НЗОК тъй като се явява част от договорния процес  

Заявителят не 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. 

Съществува възможността заявителят да заяви желание пред НСЦРЛП за достъп 

до досието си по реда на АПК с цел запознаване с проекта на доклада за ОЗТ, но това 

предполага допълнително усложняване и забавяне на административната процедура.  

Заявителите нямат 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.  

Всички тези процеси на доклади следва да са публично достъпни, както са 

достъпни и в референтните държави и да има публикувани изисквания за тяхното 

изготвяне и публикуване за да има прозрачност в Р.България, за да могат да  се 

използват и от  другите ОЗТ институции в ЕС. 

 Въз основа на подаденото заявление за включване на лекарствен продукт с ново 

международно непатентно наименование с ОЗТ, притежателят на разрешението за 

употреба в качеството си на заявител получава решение, издадено от НСЦРЛП за 

утвърждаване на цена на лекарствения продукт по чл.  261а, ал. 1 ЗЛПХМ, за 

включване в съответното приложение на ПЛС, терапевтични показания и/или 

ограничения в  начина на предписване при различните индикации, както и ако има 

заложено проследяване на ефекта от терапията. В решението се посочва, че е 

извършена оценка на здравната технология, но притежателят отново не получава копие 

от доклада за ОЗТ.  

 

 14.След приключване на процедурата за включване на лекарствен продукт в 

ПЛС с ОЗТ, както и досега НСЦРЛП следва да публикува резюме на доклада за ОЗТ 

след изричното съгласие на притежателя на разрешението за употреба. НСЦРЛП с 

изрично писмо изисква от притежателя на разрешението за употреба съгласие за 



  
__________________________________________________________________________________  

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 
Стр. 37 от 42 

 

 

публикуване на целия доклад за ОЗТ или резюме, което е в противоречие с 

нормативната разпоредба. На практика се отказва правото на заявителя да откаже 

публикуването дори на резюме на доклада за ОЗТ.  

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

не разполага с копие от доклада за ОЗТ, за изготвянето на резюме е необходимо 

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. По време на срещата заявителят отбелязва на копие 

на доклада за ОЗТ по своя преценка, кои части да бъдат заличени и съответно се 

разписва. За проведената среща се съставя протокол, които се разписва от 

присъстващите, но заявителят/притежателят на разрешението за употреба отново не 

получава копие от доклада. 

 

15. Няма проследяемост на  информация как се спазват сроковете по Наредба за 

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

продукти 

16.От представения процес на изготвяне на резюме на доклад за ОЗТ се вижда, 

че продължава да няма единен образец за минимума информация, която следва да се 

съдържа в резюмето. Допълнително не е ясно кои са експертите, които са оценили и 

съответно изготвили доклада за ОЗТ.  

 

Всички тези противоречия се пораждат, поради това, че ОЗТ-експертизата в 

страната е изключително лимитирана, както от регулаторния орган НСЦРЛП, така и от 

финансиращия орган НЗОК, както и от единици фирми и експерти, които  циркулират в 

системата и познати на цялото съсловие.  

Следва да се изключват обвързаност на юридически лица с консултантска 

дейност в областта на ОЗТ с членове на работни групи, държавни органи и НЗОК, 

каквато беше практиката на публикуване на съвместни ръководства или учебници  на 

членове от ОЗТ Комисии или Работни групи с представители на консултантски фирми.  

Именно това поражда много предизвикателства, да се налагат политики и 

практики, които не са в полза на гражданите, тъй като от създаването на ПЛС 2003 г. в 

системата за реимбурсиране се включват ограничен брой експерти, които въвеждат 

различни политики, които често се сменят и поради сложността и необятността на 

материята и липса на адекватна експертиза.  

Липсата на прозрачност на процесите налагат често лобистки решения и 

превратни политики, които са в пряка връзка с кръгове, които взимат решения. 

 

 Някои от предложенията могат да бъдат систематизирани, както следва:  
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1. Въвеждане 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  в отчетните годишни документи   

2. Публичност на всички ОЗТ доклади изготвени от НСЦРЛП, както е в  ЕС ОЗТ-

референтите държави което да стане национална политика, а не само на 

единични доклади, каквато е политиката от 2015 г.  

3. Изготвянето да се извършва по определен образец по INN, както е в другите ЕС 

– ОЗТ институции. 

4. Да се документира и юридическото лице, което е изготвило адаптацията на ОЗТ 

доклада за Р. България с оглед да не се фокусират консултантски услуги само в 

единични фирми, за да се избегнат лобистки и други интереси 

5. 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. 

6. Прозрачност на експертите, изготвили ОЗТ анализите, които да фигурират в 

изготвянето на ОЗТ анализи от страна на държавните институции, както в  

другите ЕС  държави.  

7. Прозрачност на процедури и взимане на решение на Комисия по прозрачност, с 

която да бъде оправдано и нейното име, поради това че няма прозрачни 

политики и практики и не е ясно на какво стъпва нейното име. Като предсъдебна 

инстанция,  Комисия по прозрачност е редно да бъде въведена на интернет - 

сайт, който да може ОЗТ-процедурите да бъдат проследими с публикуване на 

решенията, както са решенията на ВАС. 

8. Предоставяне на притежателя на разрешението за употреба доклада за ОЗТ, 

изготвен от НСЦРЛП, в момента на неговото окончателно изготвяне  в 

качеството му на заявител на процедурата.  

9. Въвеждане на механизъм на оптимиране на показатели, ако е необходимо при 

негативна оценка от НСЦРЛП и предложения на ПРУ за цени и други данни от 

анализа, които да са в полза на гражданите. 

10. Включване в процеса на взимане на решения за заплащане на определена 

здравна технология с публични средства на представители от засегната 

обществена група или независима неправителствени организации, която може да 

докаже финансова  необвързаност със съответния ПРУ 

Членовете на НСЦРЛП са седем и реално четири души  могат взимат такива 

сериозни национални решения, дали даден продукт да се включи в позитивната 

листа на България.  За ОЗТ следва да има разписан широк кръг от 

представители, МЗ, НЗОК, ИАЛ и други независими организации и академични 

кръгове, след като имат доказателства със съответната експертиза  и участие в 
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ОЗТ оценка на съответния продукт, които да могат да участват и взимането на 

решения дали продукта да се реимбурсира в Р. България и да се включи в ПЛС 

или не.  

11. Съгласно разпоредбите на посочената Наредба № 10 от 24 март 2009 г. 

Списъкът с лекарствените продукти се актуализира към 1-во и 16-о число от 

съответния календарен месец. Достъпен е архив на списъците от 2010 г., но няма 

систематизирана или ясно обозначена информация за настъпилите промени, а се 

публикува целия списък. Да се въведе софтуер, чрез който да се виждат само 

промените и това да е видно и за заинтересованите лица, пациентите и 

останалите  граждани на Р. България. 

12. Списък на заболяванията, за чието домашно лечение на територията на страната 

НЗОК заплаща напълно или частично лекарствени продукти, медицински 

изделия и диетични храни за специални медицински цели също е достъпен на 

https://www.nhif.bg/page/1930 (Начало→Лекарства→Списък със заболявания), но 

не е наличен архив по месеци и години, както и не е ясно какви промени са 

правени по него и от кога. Да се въведе архив на промените със специфичен 

софтуер, което лесно да може да се проследява. 

13. Изискванията за договаряне на отстъпки за лекарствени продукти с ново 

международно непатентно наименование по реда на Наредба № 10 от 24 март 

2009 г. да бъдат синхронизирани с всички ОЗТ промени от м. април 2019 г. След 

като доклад за ОЗТ не се предоставя на заявителя дори и при приключване на 

процедурата за включване на съответния лекарствен продукт в ПЛС, то 

договарянето на размерът на отстъпката не може да е в съответствие с доклада 

за оценка на здравните технологии, изготвен и утвърден по реда на наредбата по 

чл. 262, ал. 4 ЗЛПХМ, което на практика става след приключване на 

процедурата и включване на новия лекарствен продукт в ПЛС. Още повече да се 

определя договарянето на отстъпката по чл. 21, ал. 2 на Наредба № 10 от от 24 

март 2009 г. като условие за включване на лекарствения продукт в ПЛС. 

За момента, липсва адекватна и необходима ОЗТ- експертиза в страната, липсва 

реална финансова мотивация от тези, които оценяват технологията от страна на 

държавните и публичните институции, тъй като финансовите хонорари са символични 

и не отговарят на реално вложения труд.  

Следва да се въведат прозрачност на политики, срокове и експерти и 

юридически лица,  които участват в изготвянето на адаптацията на ОЗТ оценката с 

оглед избягване неговото предназначение като лобистки лост на определени кръгове, 

както и за финансиране на отделни консултантски юридически лица и звена от ПРУ, 

които могат да наложат технологията сред оценяващите държавни и публични звена. 

 НЗОК  получава доклада на Работната комисия,  каквато е практиката в момента 

и не е ясно каква е мотивацията затова и на какъв етап се случва това, преди или след 

https://www.nhif.bg/page/1930


  
__________________________________________________________________________________  

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 
Стр. 40 от 42 

 

 

като продуктът е включен в ПЛС? Предвид, че решенията се взимат от НСЦРЛП, 

всички стъпки следва да са утвърдени предварително и за какви цели се използват. 

Наредба № 10 не е синхронизирана с ОЗТ промените от м. април 2019 г. и не е ясно кой 

ОЗТ се прилага – дали от страна на ПРУ-та или от страна на НСЦРЛП. 

Всички конфликти на интереси при НЗОК следва да бъда защитени и това да е 

юридически обосновано. НЗОК е финансиращ орган и тук следва също да бъдат 

елиминирани всички лостове на въздействие, относно взимане на окончателните 

решения и влияния за включване в ПЛС, каквато политика в момента е възможна, 

поради липса на редица прозрачни стъпки при крайното ОЗТ-решение. 
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