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ДА СЕ СЛОЖИ АДМИНИСТРАТИВЕН ПРЪТ В 
КОЛЕЛАТА НА ЕДИН ОТ НАЙ-ДОБРЕ САМОРЕГУ-
ЛИРАЛИТЕ СЕ, А И КОНТРОЛИРАНИ БРАНШОВЕ, 
КАКЪВТО Е ТЪРГОВИЯТА НА ДРЕБНО С ЛЕКАР-
СТВА, ВЕЩАЯТ НЕПРИЯТНИ ТРУСОВЕ В ЗДРАВ-

НАТА СИСТЕМА.

насилствените опити 

З
дравеопазване-
то ни напоследък 
заприлича на кар-
тографско бюро. 
Държавата и спе-
циализираната 
администрация по 

собствено усмотрение чертаят 
граници, налагат лимити и про-
изволно разместват фигурите на 
здравната дъска. След Национал-
ната здравна карта се подготвя 
появата и на Национална аптечна 
карта. Както е тръгнало, май 
няма да е далеч денят, в които 
знайни и незнайни чиновници ще 
ни вкарат и в пациентска карта, 
която да ни нарежда точно в коя 
болница, в кой ден от седмицата и 
срещу каква част от здравните ни 
осигуровки можем да се лекуваме.

В Националната здравна карта 
поне има някакъв резон, доколкото 
преобладаващата част от бол-
ниците са държавна и общинска 
собственост. Затова централ-
ната и местната власт имат 
законовото право да ги рефор-
мират, оздравят, преобразуват 
или обединяват, стига крайният 
резултат да се изразява в по-ка-
чествено и достъпно лечение за 
пациентите. Но насилствените 
опити да се сложи администра-
тивен прът в колелата на един 
от най-добре саморегулиралите 
се, а и контролирани браншове, 
какъвто е търговията на дребно 
с лекарства, вещаят неприят-
ни трусове в здравната система. 
Лансираните промени в Закона 
за лекарствените продукти в 
хуманната медицина по-скоро 
биха ограничили, а не стимулирали 
свободната търговска инициа-
тива. И може би ще се стигне 
до закриване на добре работещи 
аптеки, вместо до откриването 
на нови обекти. Ако пазарният 
модел бъде изопачен, не е трудно 
да се прогнозира, че цените на 
медикаментите, козметиката и 
хранителните добавки ще тръг-

нат прогресивно "нагоре". А едва 
ли някой ще поеме отговорност за 
поредното дълбоко бъркане в 
джоба на българина.

Отстояния между аптеките, 
денонощен режим на работа, драс-
тичен контрол върху лицензионния 
режим и износа на медикаменти. 
Това е залегнало в проектозакона 
за изменения и допълнения на За-
кона за лекарствените продукти 
в хуманната медицина. Наред с 
всичко останало е предвиден и 
задължителен минимален брой 
аптеки в населено място и фар-
мацевти, които да ги обслужват. 
Специална комисия ще определя 
също така кой и дали има право 
да открива нов обект. Картата 
на аптеките няма да се проме-
ня в продължение на три години 
след влизането й в сила, което 
значи вето за появата на нови 
участници на пазара. Регионал-
ните здравни инспекции пък ще 
правят график за денонощни 
дежурства на аптеките, а при 
неспазването му са заложени глоби 
между 1000 и 6000 лева.

По същество този модел би 
могъл да работи, но в държава 
със съвсем различна демография 
и социален статус. У нас иконо-
мическата миграция събра повече 
от половината население на стра-
ната в три-четири големи града 
и аптеките, както и останалият 
бизнес, естествено, следват тази 
тенденция. Никой не може да си 
позволи лукса да открие аптека в 
обезлюдено село със 100 жители, 
които пазаруват медикаменти 
предимно по здравната каса, тъй 
като са неплатежоспособни. При 
тази ситуация въпросните хора 
остават без фармацевтично об-
служване и е необходимо да се 
измисли друга схема, например 
мобилните аптеки и облекчен 
режим за разкриване на филиали. 
Но в същото време задължител-
ното изискване за магистър-
фармацевт на трудов договор в 

нов филиал спъва процеса, тъй 
като лекарствените специалисти 
са на изчезване дори в такъв град 
като Бургас.

Въпросителни предизвиква и 
опитът да се елиминира верти-
калната интеграция в бранша. 
Със специална разпоредба в 
проектозакона се забранява на 
собствениците на аптеки да бъ-
дат обвързани с дистрибуторите 
и производителите на лекарства. 
Това се предлага с мотивите да се 
защитят правата  и интересите 
на пациентите, да се премахнат 
условията за създаване на гос-
подстващо положение на пазара 
и да се контролират надценките. 
Но няма ли на практика да се 
случи точно обратното? През 
последните години са направени 
десетки математически обосно-
вани изследвания за положител-
ните ефекти от вертикалната 
интеграция и за пазара, и за 
пациентите. По същество те  се 
изразяват в по-ниските маржове  
между производствена и продаж-
на цена, значително намалените 
разходи за логистика, оптими-
зираните срокове за доставка, 
по-добрите условия за съхранение 
на медикаментите и т.н. Здрав-
ният бизнес, обвързан в пирамида, 
по правило реинвестира голяма 
част от печалбата в иноватив-
ни производства и открива нови 
работни места. Тази тенденция 
на консолидация все повече се 
развива в Западна Европа и САЩ.

Разбира се, своето място на 
аптечния пазар имат и малки и 
големи, и "вериги" и магистър-
фармацевти. Но не е работа на 
държавата "да дърпа юздите" и да 
налага недомислени регулации в 
един изцяло частен сектор, който 
се развива в добра посока. BP
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С него бяха направени 
промени в Наредбата за ус-
ловията, правилата и реда за 
регулиране и регистриране 
на цените на лекарствените 
продукти и по-конкретно бе 
регламентиран т. нар. цено-
ви коридор за лекарствата, 
заплащани по Здравна каса. 
Идеята на здравното минис-
терство е болните да вадят 
от джоба си не повече от 60% 
от цената на най-евтиното 
лекарство за дадена диагноза. 
Първоначалните намерения 
бяха новите разпоредби да 
започнат да действат от 16 
декември, но по настояване 
на Българския фармацевтичен 
съюз от министерството се 
съгласиха да отложат прила-
гането им с два месеца - до 
16 февруари 2016-а. Целта 
на отлагането е цялата 
система да се адаптира към 
новите изисквания, за да не 
възникнат проблеми, които да 
рефлектират неблагоприятно 
върху пациентите. Големият 

въпрос сега обаче е дали ще е 
достатъчен този срок и какви 
ще са страничните ефекти 
от цялата "операция"?

На пръв поглед нововъве-
дението изглежда добро. Ако 
референтната стойност на 
опаковката на едно лекарство 
е 15 лв., пациентът не би 
трябвало да доплаща след 
16 февруари повече от 9 лв., 
за да го получи в аптеката. 
Така болните ще пестят 
от разходи за лекарства, 
а докторите по-рядко ще 
"пробутват" продукти на 
определени компании. Но поне 
към края на миналата година 
лекарите все още не бяха 
съвсем наясно какви илачи 
могат да изписват, аптечни-
ят софтуер не бе пригоден 
за промяната, аптекарите 
не знаеха кои медикаменти 
ще продават през февруари 
2016-а и как ще се реализи-
рат лекарствата, закупени 
по старата наредба. Много е 
вероятно производителите и 

Бягане по 
ценовия 

коридор
ЕДНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА 
ПРАВИТЕЛСТВОТО, НА КОЕТО 
ПЪРВОНАЧАЛНО НИКОЙ НЕ 
ОБЪРНА ОСОБЕНО ВНИМА-
НИЕ, СТАНА ПРИЧИНА СМЕТ-
КИТЕ НА ЛЕКАРИ, ПАЦИЕНТИ, 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ДИСТРИБУ-
ТОРИ И ТЪРГОВЦИ НА ДРЕБ-
НО С ЛЕКАРСТВА СЕРИОЗНО 
ДА СЕ ОБЪРКАТ.
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дистрибуторите да изтеглят 
част от най-скъпите медика-
менти от българския пазар, 
тъй като вече няма да им 
е изгодно да ги търгуват у 
нас. Ощетени ще са и оне-
зи пациенти, които държат 
да се лекуват с по-скъпите 
медикаменти. Те вече ще 
трябва да ги купуват в брой, 
без никаква отстъпка. Зато-
ва пациентски организации 
предложиха да се въведе 
формуляр, с който болните 
се съгласяват да доплащат 
за иновативно лечение по 
досегашните ставки.

В разговора си с минис-
тър Москов ръководството 
на фармацевтичния съюз 
подкрепи идеята всеки ле-
карствен продукт, който 
кандидатства за Позитивния 
лекарствен списък, задължи-
телно да изпълнява условието 
за влизане в "ценовия коридор". 
От съсловната организация 
на магистър-фармацевтите 
предлагат също този коридор 

да се договаря всяка година 
на базата на ясни критерии, 
както и да се въведе твърда 
цена на лекарствата в ап-
теките, докато нещата се 
изчистят.  Според председа-
теля на Националния съвет по 
цени и реимбурсиране проф. 
Николай Данчев медикамен-
тите, които ще напуснат 
България, няма да са повече 
от две-три в групите с 15 
или 16 лекарства. Неговото 
мнение е, че няма нито една 
група, в която да влизат само 
медикаменти извън коридора 
на доплащане от 60 процента. 
А дали това е така, скоро ще 
се разбере. BP

Лекарите 
все още не са 
съвсем наясно 
какви илачи могат 
да изписват, 
аптечният 
софтуер не е 
напълно пригоден 
за промяната, 
аптекарите 
не знаят кои 
медикаменти ще 
продават.
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Идеята на Москов 
“цъка” като

бомба
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П
ациентът може да доплаща 
максимум до 60% от цената 
на опаковка на най-евти-
ното лекарство в дадена 
група. Наистина звучи като 
да е в полза на пациента. 

Но не е. Зад благовидния предлог, че 
се слага граница на доплащането, 
се крие спестяването на пари на 
здравната каса.

Минаха шест години и половина, 
откакто касата загуби монополно-
то си право да определя цените на 
лекарствата и запази единствено 
задължението да плаща част от 
стойността им в полза на паци-
ента, а лекарственият пазар все 
още търси балансиращи механизми, 
които да го направят изгоден за 
всички участници в него. Сега 
списъкът с цените на лекарствата 
за домашно лечение се утвърждава 
от Националния съвет по цени и 
реимбурсиране на лекарствените 
продукти (който се състои от 
председател и шестима членове) 
и се изпраща на всеки 15 дни на 
НЗОК. От своя страна  касата 
поема част от стойността им, 
а останалата част се доплаща 
от пациента. В момента болният 
доплаща разликата, ако му е предпи-
сано по-скъпо лекарство. Например, 
ако най-евтиното струва 10 лв., 
а той ползва за 28 лв., доплаща 
18 лева. Според очакваните нови 
правила здравноосигурителното 
ведомство ще реимбурсира само 
лекарства, чиято стойност не 
надхвърля ценовия таван, т.е. ако 
най-евтиното лекарство в група-
та струва 10 лв., пациентът не 
трябва да доплаща повече от 60% 
от стойността му. На пръв поглед 
целта е да се изписват по-евтини 
медикаменти, защото е известно, 
че българите доплащат от джоба си 
за лекарствата си над 55%, докато 

средно за ЕС този процент е 18.
Така ли е в действителност? Да 

вземем за пример един хипертоник. 
За да получи най-подходящото за 
състоянието му лечение, лекарят му 
опитва с един, втори, трети медика-
мент в една, втора, трета доза. Да 
допуснем, че основното му лекарство 
не е най-евтиното в групата. В такъв 
случай след 16 февруари този хипер-

тоник има два варианта. Първият е 
да купува лекарството изцяло със 
свои средства. Но дали може да си 
го позволи? Вторият е лекарят да 
започне отново да търси подходящо 
лечение, но с най-евтиното в групата 
лекарство. Само че има ли смисъл 
отново да бъде изминат път, който 
вече е показал, че не е правилният? 
Възможно е заболяването вече да 
не е добре контролирано, възможно 
е влошаване на състоянието на 
пациента, възможно е да се наложи 
да постъпи в болница. А болничното 
лечение е многократно по-скъпо от 
доболничното. Тоест  "спестените" 
пари ще излизат прекалено скъпо и на 
пациента, и на системата. Получава 
се така, че от средата на февруари 
не лекарят ще избира лечението на 
болния, а Министерският съвет ще 
му го налага.

Уж се говори за икономии, а няма 
никакъв анализ, който да съпътства 
спестовната идея на здравния ми-
нистър Петър Москов. Няма написано 
черно на бяло кой, колко и какво ще 
спечели или загуби по цялата верига: 
доставчици на медикаменти, апте-
ки, пациенти, лекари. Привидната 
загриженост за джоба на пациента, 
изразена в ограничаване на доплаща-
нето, всъщност си е и ограничаване 
на правото му да избира лечението 
си, предписано от лекаря. И то дори 

и редовно да си внася осигуровките. 
Тогава чии пари и от кого трябва 
да пази касата?

Здравните власти се кълнат, че 
никой няма да остане без лечение, а 
болните ще доплащат много по-малко. 
Но тези обещания са с кратък успоко-
яващ ефект, който ще се "изпари" още 
след първата покупка. Това подсказват 
неяснотите, които тормозят повече-

то участници в споменатата верига.
Странно е, че никой от пре-

дишните министри и други големи 
началници в здравната сфера, ан-
гажирани с ценовата лекарствена 
политика, не се е досетил да приложи 
толкова "всеобхватна и справедли-
ва"  формула нито в България, нито 
в друга европейска държава. Но пък и 
малцина са имали таланта, търсей-
ки решението на един проблем, да 
създадат поне десет нови, внасяйки 
допълнителен хаос в системата. За-
щото не един и двама специалисти 
смятат, че по-лесното решение, да 
речем, е подобно на други европейски 
страни и у нас да се намали ДДС 
върху лекарствата. Разбира се, за 
подобно решение също ще са необ-
ходими сметки, които да покажат 
дали ще загуби хазната. BP
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По различни оценки меж-
ду 500 и 1000 медикамента 
ще отпаднат от реимбурсния 
списък на лекарствата за до-
машно лечение на НЗОК във връзка 
с промените в Наредбата за регу-
лиране и регистриране на цените на 
лекарствата. Застрашените медикаменти 
представляват около 15% от плащанията на 
касата. Смята се, че поради тази причина хи-
ляди пациенти ще трябва да сменят терапията 
си. И изобщо "социалната" промяна поне засега не 
се приема с възторг, включително и заради напре-
жението, предизвикано от неясното доплащане от 
пациенти и необходимостта аптеките да прена-
стройват софтуера си.

Любопитно е какво ще стане с тези аптеки, които 
не са във верига? Те и сега предпазливо "заключват" 
големи суми в скъпи лекарства, реимбурсирани от 
НЗОК, тъй като за възстановяването на средствата 
са принудени да чакат месец - месец и половина. След 
16 февруари вероятно ще бъдат още по-предпазливи, 
тъй като остава недоизяснена една подробност, която 
сериозно притеснява фармацевтите.

Например едно лекарство струва 100 лв., а 
касата поема 50% от стойността му. По нови-

те правила обаче 
пациентът не може 

да доплаща повече от 
60% от стойността на 

най-евтиния медикамент в 
дадената група (например за 

психични заболявания). Така паци-
ентът трябва да доплати 16 лв. за 

съответното лекарство на цена 100 
лв., но не е ясно кой плаща останалите 

44 лева. Всъщност без отговор остава 
въпросът  дали изобщо някой ще компен-

сира разликата в цената - производителят, 
търговецът на едро, аптеките? Яснота по този 
проблем нямаше и през декември 2015-а, когато се 
отложи с два месеца обнародването на промените 
в Наредбата за условията, правилата и реда за 
регулиране и регистриране на лекарствата, няма и 
в момента. И ако аптечните вериги биха могли по 
някакъв начин да компенсират евентуални загуби, 
какво ще стане с малките обекти? На този етап 
всеки запознат с проблема се пази от прогнози. 
Но е очевидно, че ако заради поредната реформа 
на системата започнат да се закриват аптеки, 
все повече малки населени места ще останат без 
достъп до лекарства. BP
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Позицията на Българския фарма-
цевтичен съюз за въвеждането на 
т.нар. ценови коридор в Наредбата 
за ценообразуване на лекарствата е 
изцяло експертна и продиктувана от 
защита на интересите на пациентите 
и всички участници във веригата на 
лекарственото осигуряване. Неедно-
кратно съюзът е изразявал своите 
притеснения, че предвидената мярка 
по-вероятно няма да има положителен 
ефект за здравноосигурените лица, а 
ще доведе до объркване и влошаване 
на достъпа до лекарствено лечение. 
Един от основните проблеми за ап-
теките е неяснотата кой заплаща 
разликата между намаленото доп-
лащане от страна на пациента по 
новите правила и действителната 
стойност на лекарствения продукт? 
Според наредбата това трябва да 
бъде за сметка на аптеката, което 
ще доведе до отпускането на лекар-
ства на загуба, и на цени, различни 
от тези, утвърдени от държавата. 
Единственото решение за аптеките 
би било да нарушат изискванията 
на действащото законодателство 
и да не закупуват и отпускат други 
лекарства, различни от референта 
за съответната група. В резултат 
пациентите няма да имат достъп 
до някои медикаменти, с които се 
лекуват в момента.

Промените ще доведат и до още ня-
колко неблагоприятни последици. Една 
от тях е нарушаването на данъчното 
законодателство, защото аптеките 
нямат право да купуват продукти и 
да ги продават на пациентите на 
по-ниски цени от тези на търговец 
на едро. Това  генерира право на 
данъчен кредит, с което ще се на-
рушат Законът за ДДС и Законът за 
корпоративното подоходно облагане.

Новата разпоредба поставя в 
привилегировано положение аптеки-
те, собственост на производители 
и търговци на едро, или т. нар. 
вертикално свързани структури на 

пазара. Те ще имат възможност да 
определят неравностойни условия и да 
поддържат в наличност голяма част 
от лекарствата, за които пациентът 
не доплаща част от цената.

Допълнително затруднение за ап-
теките ще е и необходимостта от 
много по-сложна складова и финансова 
отчетност на частично заплащаните 
от НЗОК лекарства, които се отпус-
кат по рецепта на НЗОК, и същите 
лекарства на свободна продажба.

Смятаме, че постигането на со-
циалната цел, която е поставена с 
въвеждането на ценови коридор за ле-
карствата, трябва да бъде търсена в 
коренно различна регулация, възприета 
в други държави членки на Европейския 
съюз. Това може да бъде постигнато 
с определянето на обща стойност 
за терапевтичен курс, в рамките на 
която пациентът да избира продукта 
и с помощта на фармацевта да го 
заменя. Подобен гъвкав механизъм има 
редица преимущества - отговорност 
на пациента за лечението му и инди-
видуален подход в лечението.

Социален ефект може да бъде 
постигнат и чрез задължително пред-
писване от лекарите на лекарства с 
най-ниското доплащане от пациента 
в съответната група. Необходимо 
е пациентите да декларират пис-
мено информираното си съгласие за 
стойността на курса на лечение 
и доплащането. В края на 2015 г. 
Българският фармацевтичен съюз и 
здравният министър Петър Москов се 
обединиха около решението въвеждане-
то на ценовия коридор да се отложи 
до средата на март 2016 г., за да се 
прецизира прилагането му. Съсловната 
организация на магистър-фармацевти-
те ще продължи да подкрепя идеята 
за намаляване на доплащането от 
пациентите, но при реално работещи 
правила, по които всяко лекарство, 
предложено за реимбурсиране от НЗОК, 
задължително да изпълнява условието 
за влизане в ценовия коридор.

КАКВО МОЖЕ ДА 
ОЧАКВА ПАЦИЕНТЪТ

Проф. Илко Николаев Гетов завършва фармация през 1988 година. През 
1998-а защитава дисертация за ОНС „доктор“, последователно е асистент, 
главен асистент, доцент, а сега е професор във Фармацевтичния факултет 
на Медицинския университет-София. Има специализации в Германия 
и Италия, член е на български и международни професионални и научни 
дружества и асоциации. Национален консултант по клинична фармация на 
Министерството на здравеопазването. От юни 2013-а е председател на 
съсловната организация на магистър-фармацевтите у нас. Вицепрезидент е 
на Фармацевтичната група на ЕС (PGEU) за 2016-а.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ 
НА БЪЛГАРСКИЯ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕН 
СЪЮЗ  
ПРОФ.  
ИЛКО ГЕТОВ



Социалната отговорност 

АДЕЛИНА ЛЮБЕНОВА -  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АЛИАНС СЪРВИЗ АД
Аделина Любенова е магистър по фармация с 23-годишен опит като ръководител в  
сферата на фармацевтичната логистика, маркетинга и националната аптечна мрежа.  
Многогодишен организатор и лектор на професионални семинари и конференции.
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10 януари 2016



Г
-жо Любенова, бихте 
ли посочили основни-
те цели за създаване-
то на маркетингова-
та компания „Алианс 
сървиз“ АД. И с какво 
се отличавате от дру-

гите големи браншови организации?
- През последните години във фар-

мацевтичния бранш, и по-специално в 
търговията на дребно с лекарства, 
започнаха да се практикуват бизнес 
техники, които имат преди всичко про-
търговски подход към потребителите. 
Наложиха се маркетингови методи, сти-
мулиращи клиента сам да се ориентира 
в избора си. Основен, движещ пазара 
фактор станаха рекламата и пиарът. 
Естествено, това пренасочи потре-
бителите на лекарства към ценовата 
им детерминанта, а не към търсене-
то на ефекта от тяхното действие. 
Неглижира се спецификата на пазара, 
игнорира се най-съществената отлика 
на тези стоки от всички останали, а 
именно тяхното животоподдържащо и 
животоспасяващо действие. Главната 
причина за тези процеси е, че учас-
тниците в бизнес сегмента здраве не 
разбират спецификата му. Освен това 
липсата на фармацевтична компетент-
ност за нивото на заболеваемост и 

болестност на хората насочи търсе-
нето и предлагането на лекарства в 
посока на свръхупотреба. Породи се ма-
совото самолечение сред населението, 
злоупотребата с лекарства и, разбира 
се, ожесточена ценова война между 
единичните аптеки с консолидираните 
във вериги и вертикално интегрираните 
собственици. Едно излишно и нехуманно 
противопоставяне на хора, интереси и 
капитали. Не на последно място, в този 
ускорен процес на консолидация роля 
изигра и непрекъснатата промяна на 
нормативната уредба при търговията 
с лекарства и държавната регулация. 
Тези елементи на бизнес средата 
провокираха създаването на „Алианс 
сървиз“ АД. Една немалка част от 
независимите собственици на аптеки 

решиха да обединят знанията и дей-
ността си в акционерно дружество с 
предмет на дейност фармацевтичен 
маркетинг, посветен на потребителите 
на лекарства. Тяхната основна цел е 
да наложат рационална и правилна 
употреба на лекарствата, да прило-
жат аптечен маркетинг, индивидуално 
ориентиран към здравето на всеки по-
требител. Компанията има изработен 
годишен план за действие, съобразен 
както с острата, така и с хронич-
ната заболеваемост на населението. 
Данните са актуални, съобразили сме 
и необходимите количества за целите 
ни. Неслучайно първият договор, който 
сключи дружеството, е именно с IMS 
Health България. Разполагаме с точна 
информация относно потреблението 
по месеци, региони и по лекарствени 
категории. Акционерите в „Алианс 
сървиз“ прилагат маркетинг, свързан 
с кауза. Те са възприели мироглед на 
споделени ценности, който да търси 
и да капитализира възможностите на 
бизнеса да създава икономическата 
стойност по начин, който носи полза 
за обществото ни. Тоест, проблемите 
на хората не са в периферията, а в 
центъра.

Казвате, че аптечният пазар 
трябва да е ориентиран към ин-

тересите на потребителите. Как 
смятате да постигнете това?

- Социалната отговорност е 
нашата маркетингова стратегия. 
Разработили сме план-програма, 
включили сме професионални обу-
чения за фармацевти и лекари по 
най-неотложните и иновативни про-
дуктови теми. Ще въведем е-марке-
тинг, ориентиран към потребителя, 
достъпни информационни брошури и 
месечен бюлетин за профилактика 
и здраве. Ще създадем специализи-
рани миницентрове в аптеките за 
стимулиране на редовната физическа 
дейност под мотото „Ще изглеждаме 
по-добре, ще се чувстваме по-добре, 
ще работим по-добре и ще живеем 
по-дълго, ако се занимаваме редовно 

с физическа дейност.“ Неслучайно 
бяхме наградени от БАЛИ през 2015 
г. за иновация в сектора. Най-важно-
то е, че разработваме специална 
софтуерна картова програма за 
клиентите, чрез която ще се следи 
индивидуалният прием на лекарства 
на всеки пациент, ще се контролира 
процесът на оздравяване и ще се 
генерира допълнителен бонус към 
услугата, предлагана в аптеките със 
стикер „Алианс сървиз“. Програмата 
се казва „Заедно да предпишем“.

Каква според Вас ще е 2016-а за 
фармацевтичния бранш на базата на 
новите регулации, които предстои 
да влязат в сектора?

- От предложените в края на 2015 
г. проекти на здравното министер-
ство има както обнадеждаващи, така 
и тревожни очаквания. Най-важното е 
да има ясна и стабилна лекарствена 
политика, да има предвидени финансо-
ви ресурси, защото пациентите могат 
да останат без животоспасяващи 
лекарства. Повече от половината от 
оборота на акционерите ни е свързан 
с лекарствата, отпускани от НЗОК. 
От години е факт и междуфирмената 
задлъжнялост. Ако не се помисли за 
подбор на необходимите продукти и за 
удовлетворяване на потребностите и 

желанията на членовете на общество-
то ни, ако на пазара има малко играчи, 
които по някакъв начин са си поделили 
пазара, няма да се промени сегашното 
положение на силна и нелоялна кон-
куренция и ограничено действие за 
инвестиции в сектора. Необходимо е 
да има регулация, правила и контрол 
на този пазар, защото е свързан с 
опазване на общественото здраве. 
Законите и наредбите трябва да 
спазват препоръката в решение-
то на Европейския съд от 19 май 
2009-а и да се съобразяват главно 
с нуждите на потребителите от 
ефикасни и безопасни здравни грижи. 
Аптеката е здравно заведение и е 
подчинена на принципа за опазване 
на човешкото здраве.

е нашата стратегия
Социалната отговорност 
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Необходимо  
е зачитане на всички

Проф. Татяна Бенишева
Преподавател във ФОЗ към МУ-София,  
и председател на Българската асоциация 
по лекарствена информация

Реално се въвежда "референтен таван"
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в Наредбата за условията, 
правилата и реда за регулиране и 
регистриране на цените на лекар-
ствените продукти от ноември 
2015 бяха широко дебатирани в 
комисията за "Партньорство за 
здраве", която е една нова инициа-
тива на правителството в сектор 
"Здравеопазване".  Всички партньори 
бяха категорични, че създаваният 
с измененията "ценови коридор" за 
заплащаните от здравната каса 
лекарства няма да работи и ще 
доведе до негативни последи-
ци, тъй като на аптеките 
се прехвърлят дейност и 
отговорност, за която 
не са подготвени даже 
в технически аспект 
- липса на подходящ 
софтуер. Нещата не 
бяха ясни как ще се 
прилагат и контро-
лират новите цени и 
това беше посочено в 
становищата, внесени 
от комисията за "Парт-
ньорство за здраве".

Първоначалните 
текстове дори бяха 
за възможността само 
50%  да се доплащат 
от цената на рефе-
рентния продукт. Пред-
ложението на БАЛИ 
включваше също така 
държавата да изисква 
занапред генериците да 
се регистрират на 50% 
по-ниски цени от инова-
тивните, за да може да се 
осъществи тази нова разпоредба.

След редица предложения и в други 
насоки бе поискано да се направят 
ред допълнения и да се представи на 
всички участници последният текст 
на промените преди обнародването 
им, след като текстовете бъдат 
премислени и отново обсъдени от 
експертите в Министерството на 
здравеопазването. Това не се случи 
и наредбата беше публикувана, без 
последният вариант да бъде предва-

рително достъпен за представите-
лите на "Партньорство за здраве". 
В публикувания документ от 27 
ноември ("Държавен вестник" № 92) 
единствената промяна в сравнение с 
проектонаредбата беше, че ценовият 
коридор се е повишил с 10% - от 50 
на 60%, и може би в резултат на ре-
дица лобистки вмешателства - като 
лека компенсация за индустрията.

Лекарствените продукти с един и 
същи INN (международно непатентно 

наименование) и лекарствена 
форма на различните про-

изводители обикновено са 
с различни цени. Това 
може да се констати-
ра в Приложенията на 
Позитивния лекарствен 
списък на сайта на 
Националния съвет по 
цени и реимбурсиране. 
Налице са съществени 
разлики и едно и също 
активно вещество 
може да бъде неколко-
кратно по-високо като 
цена от референтната 
стойност, която допла-
ща пациентът.

Мярката, до която 
се очаква да доведе 
тази норма за "ценовия 
коридор", ще е изключ-
ване от възможността 
касата да заплаща, ма-
кар и частично, редица 

лекарствени продукти, 
защото производителите 

или ПРУ-тата (притежа-
телите на разрешенията 

за употреба) няма да намалят 
цените си "мигновено", за да влязат 
в ценовия коридор.

Очевидно дистрибуторът ще 
търси компенсации за намаляване на 
цената при производителя, тъй като 
някой трябва да компенсира тази 
разлика и това очевидно няма да е 
аптеката. При сериозни разлики в це-
ните на продуктите с един и същ INN 
и при нормативния натиск върху ПРУ 
да намаляват цени на лекарствени 

Промените

Касата 
нямаше дори 
софтуерна 
готовност, 
но въпреки 
това 
нормата 
влезе в сила.
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продукти резултатът от тази 
разпоредба най-вероятно ще е 
отпадане на голяма част от 
лекарствените продукти, чиито 
цени трябва да се намалят в 
Позитивния лекарствен списък 
изобщо. Което от своя страна 
генерира риск от монополни прак-
тики на участниците, устояли 
на промените.

Кой носи обаче отговорност 
за "неработещи текстове", за 
които цялото съсловие заяви, че 
няма да са ефективни? Ще се 
окаже, че някои пациенти няма 
да могат да се възползват от 
системата на доплащане и ще 
са принудени да плащат целия 
продукт, тъй като вече са свик-
нали да го приемат, а е много 
вероятно и самият лекар да ги 
убеди - независимо от всичко, да 
взима точно този медикамент, 
защото той е единствената 
"панацея" по ред причини.

Реално се въвежда втори 
"референтен таван" от 60% 
над цената на референтния 
лекарствен продукт, с който 
аптекарите трябва да се борят, 
за да не бъдат санкционирани, 
при все че не се знае точно как 
ще се упражнява този контрол. 
Въпросът на кого този  кон-
трол  ще е вменен за упражня-
ване от аптеките също остава 
без отговор.

На същото заседание на 
"Партньорство за здраве" през 
октомври бе обсъдено намалено 
доплащане от страна на паци-
ентите чрез стимулиране на 
предписването на икономически 
най-изгодния за тях продукт 
и маркиране с цветен код в 
софтуера на НЗОК на този ме-
дикамент, чиято цена определя 
референтната стойност за съ-
ответното активно вещество.

Касата нямаше дори софту-
ерна готовност, но въпреки това 
нормата влезе в сила. И още 
тогава заявихме от името на 
Българската асоциация за лекар-
ствена информация (БАЛИ), че 
пациентът не може да знае кой 
е референтът, за да контролира 
аптекаря, и това не е обект на 
заплащане от НЗОК.

 Ако държавните органи 
мислят за пациента, могат да 
наложат ограничителни мерки 
още при въвеждане на самата 

цена, а не впоследствие това 
да се прехвърля на аптекарите 
- чрез допълнителен "референтен 
таван". С други думи, което не 
може да се контролира от дър-
жавата (цените да не са повече 
от 60% над референтната), се 
прехвърля на крайния търговец 
от лекарствената верига - тър-
говеца на дребно.

По-късно, в началото на 
декември, Националният съвет 
по цени и реимбурсиране на 
лекарствените продукти въведе 
нова колона в позитивния списък 
и изчисли кои са тези проду-
кти - по първоначални сметки 
на НЗОК те бяха близо 500, 
които са над референта. Във 
въпросната колона е изведен 
сегашният "референтен таван", 
60% + референтна към момента 
цена за продуктите, за които 
доплащането надвишава тези 
60%, или указание "без промяна", 
когато цените са в диапазона 
на 60 процента.

Това поставя сериозни (не 
само технически) предизви-
кателства към аптеките и 
притежателите на разрешения 
за употреба, които следва на 
ежемесечна база да проследяват 
целия Позитивен лекарствен 
списък, да променят цени и да 
информират пациентите, че 
вече не могат да закупят даден 
лекарствен продукт по каса, ако 
неговата цена не е адаптирана 
спрямо новите реалности.

С новата разпоредба на 
практика се отнема и правото, 
основно на генеричните ПРУ, да 
ценообразуват според другите 
изисквания на наредбата. Сега 
те образуват най-ниска цена на 
производител в референтните 
държави, което се запазва  в 
изменения документ. Ако цената 
надвишава 60%, държавата, в 
лицето на Националния съвет 
по цени и реимбурсиране на 
лекарствените продукти и на 
здравната каса, автоматично 
може да "санкционира" тези 
ПРУ-та и ще преизчисли цената 
им така, че доплащането за 
пациента да бъде в рамките 
на 60 на сто.

Официално публикуван, "ре-
ферентният таван" може да се 
превърне в обект на рефериране 
от други държави членки и да 

Някои 
пациенти 
няма да 
могат да се 
възползват 
от системата 
на доплащане и 
ще са принудени 
да плащат целия 
продукт.
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повлияе и на други европейски 
пазари, значително по-големи като 
обем на продажби. Това значи-
телно ще промени поведението 
на притежателите на разреши-
телни за употреба в България 
и практически ще обезсмисли 
процеса им на ценообразуване. 
В действителност с "ценовия 
коридор" се въвеждат цени, оп-
ределени от държавата, което 
противоречи на принципите на 
пазарната икономика, там където 
е възможна конкуренция.

Взаимозаменяемостта при 
определяне на реимбурсацията от 
НЗОК - в резултат на навлизане 
на нови продукти със същото INN 
и лекарствена форма, но с по-ни-
ска цена, намалява стойността 
на терапевтичния курс, заплащан 
от касата напълно или частично. 
Независимо от това тази взаимоза-
меняемост има съвсем ограничено 
действие при лекарските предпи-
сания, особено като става дума 
за биоподобни или други продукти 
от биологичен произход, а да не 
говорим за имуносупресорите - ле-
карствата, взимани до живот след 
трансплантация, при които редица 
генерици бяха изключени, или там 
където липсва референт.

Лекарите едва ли са въвлечени 
в този дебат, тъй като реално 
те не са финансови изпълнители 
на новата разпоредба, нищо че 
нещата ще тръгват от тях. 
Което от своя страна поражда 
риск от многократни посещения 
на лекарските кабинети в случай 
на промяна на референтната цена, 
която НЗОК доплаща.

Около 500 лекарства от списъ-
ка на здравната каса отговарят 
на изискването пациентите да 
доплащат до 60% от цената 
на най-евтиното лекарство в 
групата. Но е немислимо да се 
предполага, че болните са запоз-
нати с тяхната стойност и биха 
могли да контролират процеса. 
Не е известно и как лекарите 
са запознати и обучени с тази 
разпоредба, за да изписват по 
безплатна рецепта само "подхо-
дящите" медикаменти и така да 
спестят всички неудобства на 
пациента.

Не може да се каже колко от 
лекарствата ще се вместят в 
"ценовия коридор", защото това 
зависи от гъвкавостта на произ-

водителите, ПРУ, дистрибуторите 
и аптеките, а всички те са в 
"заварено положение". Ако беше 
заложен по-дълъг преходен пери-
од, поне шест месеца, тъй като 
до 11 януари 2016-а  няма  пуб-
ликуван нормативен документ, 
който да легитимира срока за 
удължаване на влизане в сила на 
"ценовия коридор",  играчите по 
лекарствената веригата щяха да 
имат възможност да преосмислят 
цените на кои медикаменти да 
намалят, за да се включат в "ко-
ридора", и кои да изключат. Реално 
производителят ще има по-висока 
цена в Позитивния лекарствен 
списък, на която ще се продава 
на свободна продажба. Това пораж-
да трета цена в списъка между 
референтната и пределната, но 
очевидно много цени ще доведат 
до нови превратни и неочаквани 
практики досега.

Реално до 11 януари 2016 "це-
новият коридор" е валиден и не е 
отменен и пациентите, които са 
закупили лекарства от 27.11.2015 
до 11.01. 2016 и имат касов бон, 
който удостоверява, че са платили 
повече от 60% над най-ниската 
цена за даден продукт от ПЛС 1 
(www.ncpr.bg), могат да си търсят 
правата защо доплащат повече 
от 60 процента.

Очевидно държавата "мисли"  
за пациента, само че най-големият 
разход на здравноосигурителната 
каса (70 %) са всички онези лекар-
ства, за които новата разпоредба 
не може да се приложи. Говорим за 
лекарствата "монополисти", които 
няма с кого да се реферират. 
Реално досега не е публикувано 
какви отчетни механизми се 
прилагат при тях, за да може да 
бъдат контролирани тези разходи 
и да останат повече средства 
за лекарства за хронични заболя-
вания или точно тези, за които 
"ценовият коридор" ще е валиден.

Занапред е необходим диалог 
между всички участници в процеса, 
за да се стигне до общ  консенсус, 
както е в редица държави в ЕС. 
Необходимо е да има "чуваемост" 
на няколко етапа от регулатор-
ните органи и заинтересованите 
страни след редица публични  де-
бати, каквито не бяха направени 
в групата за "Партньорство за 
здраве". Трябва да се търси баланс 
между всички интереси, за да не 

Татяна Бенишева е професор 
във Факултета по обществено 
здраве към Медицинския универ-
ситет в София и има повече от 
75 публикации в лекарствените 
регулации. Председател е на Бъл-
гарската асоциация по лекарствена 
информация (БАЛИ). Има магис-
търска степен по медицина и по 
лекарствени регулации и подходи 
(2004/2005 г.) към университета 
в Бон, Германия, и международни 
специализации в немските регула-
торни органи за лекарства - „Паул 
Ерлих“ и немската агенция за 
лекарства и медицински изделия 
- BFrAM. Специализира по време 
на програма PHARE в Обедине-
ното кралство, Дания, Холандия, 
Германия и др. за въвеждане на 
първото българско лекарствено 
законодателство у нас.

Била е директор на дирекция 
„Лекарствена политика“ в Минис-
терството на здравеопазването 
(2000-2005-а) и има над десетго-
дишен опит в Изпълнителната 
агенция по лекарствата. Замест-
ник-председател е на Комисията 
по ценообразуване и член на 
Комисията по позитивния лекар-
ствен списък, когато се въвеждат 
първите правила за пределни цени 
в България. С Татяна Бенишева 
започва през 2013-а да се изгражда 
самостоятелният орган - Национа-
лен съвет по цени и реимбурсиране 
на лекарствени продукти.

се отлагат действащи разпоредби 
по нелегитимен начин, защото няма 
друг изход.

 Добре е също така да се 
прилагат първоначално пилотни 
проекти при малък кръг заинте-
ресовани страни и да се виждат 
и слабите, и силните страни, за 
да не страда на по-късен етап 
целият здравен или фармацевти-
чен сектор.
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Аптеките 
скачат 

в електронното 
здравеопазване

Неразбираеми лекарски 
почерци, погрешно изписани 
лекарства, изнервена "опашка" 
пред гишето на магистър-фар-
мацевта и бумащина, която 
бави обслужването на клиен-
тите и "реже" от оборота. 
Тези проблеми ще изчезнат, 
когато аптеките се запознаят 
по-отблизо с предимствата на 
електронното здравеопазване. 
Първата стъпка в тази посока 
вече бе направена на 1 юли 
2015-а, когато тестово зара-
боти системата за подаване 
на месечните отчети по елек-
тронен път към Националната 
здравноосигурителна каса. 
Предимствата за аптеките 
от новата услуга са очевидни 
- пестене на време, валидиране 
на документите само с един 
електронен подпис и като цяло 
подобряване на контрола в сис-
темата. Освен това софтуер-
ът открива несъответствия 
между издадените рецепти и 
регистъра на рецептурните 
книжки на хронично болните и 

коригира неточните диагнози, 
отразени в тези документи.

Още по-големият скок към 
пълното електронно отчитане 
обаче ще дойде с въвеждането 
на електронната рецепта и 
електронната здравна карта. 
Няколко правителства подред 
работиха неуспешно по въпро-
са. Но според уверенията на 
здравния министър д-р Петър 
Москов двете технологични 
нововъведения ще се появят 
"в пакет" най-късно до месец 
април 2016-а. Системата тряб-
ваше да е готова до края на 
2015 година. Но отпуснатите 
от кабинета 12 млн. лв. за 
изграждането й се оказаха 
недостатъчни, а допълни-
телното еврофинансиране се 
забави.

ЕЛЕКТРОННА РЕЦЕПТА И 
ЕЛЕКТРОННА КАРТА. КАК 
РАБОТЯТ ТЕ?

Електронната рецепта е 
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дигитален вариант на стандартната 
хартиена рецепта. След като се 
идентифицира в системата със своя 
електронен сертификат, преглежда-
щият лекар вкарва в компютъра си 
и в здравната карта на пациента 
цялата налична информация за ре-
цептата. Формулярът се попълва, 
като от падащо меню се избере 
диагнозата и се посочи количество-
то и дозировката на лекарството. 
На базата на наличните в систе-
мата данни за пациента - алергии 
и хронични заболявания, тя може да 
издаде предупреждение, в случай че 
някое лекарство е несъвместимо с 
друго употребявано, със странично 
заболяване или ако дозировката е 
неправилна. Това става според пред-
варително дефинирани параметри, 
въведени в базата данни.

ЕЛЕКТРОННИТЕ РЕЦЕПТИ СЕ 
ИЗПРАЩАТ ПО ИНТЕРНЕТ КЪМ 
АПТЕКАТА В МОМЕНТА НА НА-
ПИСВАНЕТО ИМ 

Те се съхраняват и на специален 
сървър в Националната здравно-
осигурителна каса, който ще дава 
оторизация на фармацевтите за 
изпълнението им. За да бъде отпус-
нат изписан медикамент, пациентът 
трябва да постави електронната си 
карта в четящо устройство, а от 
другата страна същото е необходи-
мо да направи и аптекарят. Е-рецеп-
ти ще се издават за лекарствата, 
заплащани напълно или частично от 
здравната каса.

Електронната здравна карта 
пък е пластика с микропроцесор, 
на който ще се записват всички 
данни за здравословното състояние 
на пациента. Всеки здравноосигурен 
българин ще може с нея да се прегледа 
при личния си лекар, да бъде приет 
за лечение в болница, да посети 
зъболекаря и да си купи лекарства в 
аптеката. Всички здравни хартиени 
документи, които сега използваме - 
направления, рецепти, резултати от 
изследвания и други, ще се окажат 
излишни. Електронната здравна 
карта е "паспорт" за вход в систе-
мата, но с по-подробно съдържание 
от познатите ни здравни картони. 
Тя ще носи информация за алергии, 
кръвна група, контакти с близки 
хора, история на заболяванията и 
всичко останало от медицинските 

ни досиета.

КАКВО ЩЕ СПЕЧЕЛЯТ ФАРМА-
ЦЕВТИТЕ И ПАЦИЕНТИТЕ?

Първо, ще изчезнат грешките 
при изписването и получаването 
на медикаменти, предизвикани от 
нечетливи лекарски почерци. Няма 
българин, който да не е разследвал 
безуспешно "надпис на китайски" в 
рецептата му. Ако и фармацевтът 
не се справи с този казус, нещата 
могат да приключат в болницата. 
А когато имената на лекарствата 
се изберат от падащо меню, ръч-
ното писане ще остане в исто-
рията. Освен това проверките за 
съвместимост между различните 
медикаменти и диагнози ще става 
на секундата. Така ще се избегнат 
случаите на несъвместимост между 
лекарство и болест. Ще изчезнат 
и злоупотребите с медикаменти. 
Системата ще проверява правното 
основание за издаване на рецептата 
и ще елиминира фалшивите. И не 
на последно място, съкратените 
процедури за обслужване означават 
повече приходи за професионално ор-

ганизираните аптеки. Благодарение 
на отчетените подробни данни фар-
мабизнесът много по-лесно ще може 
да анализира и планира стратегиите 
си за бъдещо развитие.

В Румъния, която напоследък е 
"ролеви модел" за здравните реформи 
на България, електронните рецепти 
бяха въведени още през 2012 година. 
Само за пет месеца бяха изпълнени 
над 4 263 000 електронни рецепти 
за 80 000 различни разновидности 
медикаменти. Първоначално хар-
тиената и електронната рецепта 
бяха употребявани паралелно. Но и 
лекари, и аптеки ясно показаха пред-
почитанието си към технологиите. 
Електронните рецепти свалиха и 
разходите за лекарства на румънска-
та здравна каса. А местните власти 
получиха в ръцете си един чудесен 
инструмент за оценка и анализ на 
здравния статус на населението.

Ако си зададем логичния въ-
прос: готови ли са аптеките за 
новите технологии, отговорът е 
еднозначен. Твърдо "да". По данни 
на "Контракс" абсолютно всички 
български аптеки, работещи по 
договор със здравната каса, използ-
ват специализиран фармацевти-
чен софтуер и притежават вали-
ден универсален електронен подпис. 
Отскоро на фармацевтичния пазар 
се предлагат иновативни софту-
ери за електронно управление на 
аптеки като например PharmaStar. 
Системата позволява на собстве-
ниците бързо и лесно да подават 
заявки за доставки, да управляват 
продажбите си и да следят налич-
ностите. Освен това има опция 
за обработване на електронни 
рецепти и добавяне на електронен 
подпис в отчетите към касата. 

На следващ етап са замислени и 
други техноновости, които касаят 
развитието на аптечния бранш. 
Електронната рецепта ще бъде 
допълнена с електронен протокол, с 
който ще се изписват медикамен-
ти за хронично болните пациенти. 
Ще бъдат създадени и електронни 
регистри за всички продукти, кои-
то се предлагат в една аптека. А 
всеки обект за търговия на дреб-
но с лекарства ще бъде маркиран 
със специален единен код, с който 
ще се легитимира пред здравните 
институции, производителите на 
лекарства и клиентите си. BP

в електронното 



Светлата и тъмната страна на фармацевтич-
ния бизнес се срещат на запазената територия 
на онлайн аптеките. Покрай предприемчивите и 
коректни търговци се появиха стотици нелегални 
онлайн аптеки, които крият сериозна опасност за 
здравето на клиентите им. 

апчета 
по мрежатаXBP
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Незаконните аптеки в интер-
нет продават продуктите си на 
много атрактивни цени, но спо-
ред изследване на Световната 
здравна организация половината 
от лекарствата и субстанциите, 
предлагани от тях, са ментета 
или аналози на оригиналните ме-
дикаменти. Модерна тенденция 
сред младите хора пък е да си 
поръчват онлайн наркотични веще-
ства или психотропни лекарства, 
които по принцип се продават 
само с рецепта. Нелицензираните 
лекарствени магазини влязоха и в 
социалните мрежи като Фейсбук, 
където основната им таргет група 
са тийнейджърите. В интернет 
съжителстват хиляди хранител-
ни добавки, билкови продукти и 
медикаменти, приготвени от "си-
вата" половина на фармацевтичния 
бранш. Повечето от тях са дело 
на фармацевтичните "пирати" от 
Китай, Индия и Русия. Те влизат 
в Европа по разнообразни канали. 
Много от таблетките пътуват в 

насипно състояние, без опаковки и 
упътвания за употреба, като се 
пакетират и поставят в блистери 
на място.

Доста употребяван рекламен 
канал са спам съобщенията, които 
пълнят около една четвърт от 
пощите ни. Измамниците твърдят, 
че притежават лицензи и сертифи-
кати за качество, за достоверност 
използват логото на регулаторни 
органи, обещават светкавична 
доставка на минимални ставки. 
Накрая в най-добрия случай полу-
чаваш опасен аналог на оригинала, 
а пратката може и въобще да не 
пристигне. Голяма част от не-
регламентирания бизнес се движи 
от частни лица, които продават 
фалшификатите от домовете си. 
Домейните, на които са качени 
уеб-страниците им, са регистри-
рани на едно име, а се ползват от 
други хора, често операцията се 
извършва от различни континенти. 
И затова много трудно може да се 
проследи. Изпълняват се предимно 

Всички български аптеки, 
които предлагат лекарства 
по интернет, трябваше 
да поставят на сайтовете 
си европейското лого за 
автентичност, което да 
отсява лицензираните от 
съмнителните уебсайтове. То 
представлява банер с надпис:

"Щракнете тук, за да 
проверите законна ли 
е дейността на този 
уебсайт?"
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единични заявки. А на пратките 
не се отбелязва, че съдържат 
медикаменти.

Как стоят нещата с регула-
цията на този бизнес у нас? С 
промени в Наредба № 28 от 2010 
г. на аптеките, които поддържат 
интернет сайтове, бе разрешено 
да продават лекарства без лекар-
ско предписание. След либерализа-
цията на пазара представители 
на бранша изтъкнаха, че с тази 
схема се прескача консултацията 
с фармацевт, освен това хората 
лесно могат да бъдат подведени 
кои са лицензирани сайтове и кои 
не. Практиката показва, че опасе-
нията им донякъде са основателни.

По принцип, за да търгуваш с 
медикаменти по интернет, следва 
да покриеш редица изисквания. 
На интернет сайта на съот-
ветната компания трябва да е 
публикувана подробна информация 
с името, седалището и адреса 

на управление на юридическото 
лице, адреса на аптеката майка 
или на дрогерията, номер и дата 
на издаване на разрешителните 
и удостоверенията, плюс трите 
имена на ръководителя. Освен 
това е необходимо да има списък 
с международ ните непатентни 
наименования и търговските име-
на на предлаганите лекарствени 
продукти, а също цени, стойност 
на транспортните разходи, начини 
на плащане, доставка и изпъл-
нение на договора, и условията, 
при които клиентът може да 
откаже продукт. Задължителна 
е и информацията за органите, 
осъществява щи контрол върху 
дейността, както и линковете към 
интернет страниците на Изпълни-
телната агенция по лекарствата 
и Българския фармацевтичен съюз.

Именно лекарствената аген-
ция е задължена да води специа-
лен регистър на онлайн аптеки-
те. До неотдавна в списъка й 
присъстваха едва четири-пет, 
но броят им вече е тридесет 
и пет. Половината от тях са 
регистрирани в София, но има 
законни представители на биз-
неса от Пловдив, Варна, Плевен, 

Бургас, Стара Загора и други 
по-малки градове. При задаване 
на "интернет аптеки" на тър-
сачката "Гугъл" обаче излизат 
5.7 млн. резултата, което е 
красноречиво доказателство, че 
или много интернет търговци все 
още минават "между капките", 
или чиновниците от лекарстве-
ната агенция не са си свършили 
работата докрай. Всъщност на-
блюдават се и двата сценария. 
Например сайтът на bg-apteka.
com, която излиза на челно място 
на първата страница на "Гугъл", е 
изряден и лицензиран за продаж-
ба на лекарства, изписвани без 
рецепта, хомеопатия, добавки, 
козметика, билки, диетични храни 
и други, тъй като притежава 
разрешително под номер 4007, 
издадено от Министерството 
на здравеопазването. Само че 
въпросният лекарствен портал 
не фигурира в регистрите на 
ИАЛ. Същото може да се каже за 
старозагорската верига аптеки 
"Марви". Интернет магазинът й 
не само не присъства в базата 
данни на лекарствената аген-
ция, но в разрез с правилата не 
предлага никаква информация за 

Можеш да купиш 
“китайските чудеса” 
с наложен платеж 
или биткойни, след 
което получаваш смс 
с потвърждение за 
доставката.
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лицензите й за дейност.
В мрежата същест-

вуват и още по-големи 
парадокси. Преди четири 
години антимафиоти раз-
биха търговската мрежа 
на сайта buyhealth.eu, про-
даващ фалшиви продукти, 
копиращи "Виагра", "Кама-
гра", "Трибестан", "Циалис", 
хранителни добавки и про-
теини. От организаторите 
на схемата бяха иззети 
хиляди опаковки, големи 
суми пари и компютри. Ор-
ганизирано бе и досъдебно 
производство, което потъ-
на някъде в бумащината на 
правораздавателната ни 
система. След символични-
те санкции buyhealth.eu си 
заработи на пълни обороти 
и продава необезпокояван и 
до днес. От страницата 
му ви заливат многобройни 
примамливи промоции на 
билкови, пчелни продукти, 
козметика, шейкове, фитнес 
облекло, паста за зъби и 
какво ли още не. Забране-
ният в България китайски 
препарат за отслабване 
Лида ДайДайхуа се пред-
лага за 35 лв., хормонално 
стимулиращите препарати 
вървят между 24 и 72 лв., 
а протеините се търгуват 
между 35 и 115 лева. За 
повечето неща цената се 
дава след запитване. Никъде 
не се посочват произходът 
на продуктите, разреши-
телното им за употреба, 

възможните нежелани ре-
акции, съдържанието им и 
срокът на годност. Сайтът 
търгува само с регистри-
рани клиенти, обратната 
връзка е писмена чрез имейл 
или скайп, като телефони 
за контакти и адрес не са 
посочени. Можеш да купиш 
"китайските чудеса" с на-
ложен платеж или биткойни, 
след което получаваш смс 
с потвърждение за дос-
тавката.

Съгласно здравното зако-
нодателство до 1 юли 2015-а 
всички български аптеки, 
които предлагат лекарства 
по интернет, трябваше да 
поставят на сайтовете 
си европейското лого за 
автентичност, което да 
отсява лицензираните от 
съмнителните уебсайтове. 
То представлява банер с 
надпис: "Щракнете тук, за да 
проверите законна ли е дей-
ността на този уебсайт?" 
Към днешна дата единици 
са онлайн аптеките, които 
са изпълнили изискването. А 
кликът върху логото препра-
ща именно към регистъра 
на Изпълнителната агенция 
по лекарствата, който е 
непълен...

В интернет 
съжителстват 
хиляди хранителни 
добавки, билкови 
продукти и 
медикаменти, 
приготвени 
от “сивата” 
половина на 
фармацевтичния 
бранш.
Повечето от 
тях са дело на 
фармацевтичните 
“пирати” от 
Китай, Индия и 
Русия.
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SOpharmacy
ДЕЙВИД КОУЛС:

Аптеките

са конкурентни на най-добрите на Запад

ДЕЙВИД КОУЛС Е ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН 
ДИРЕКТОР НА АВТОРИТЕТНАТА  
CEUTA CAPABILITY GROUP, 
която предлага професионални консултации на компании от здравния сектор по целия 
свят. Той е един от най-високо котиращите се здравни експерти в международен ма-
щаб. Има 30-годишен опит на управленски позиции в здравеопазването, продажбите и 
логистиката. Визитката му е впечатляваща - мениджмънт директор в Unichem, Avicenna 
и DHL, отговорник за глобалната стратегия за развитие на Alliance Boots, председател на 
Британската асоциация на търговците на едро във фармацията и много други ръководни 
длъжности на най-високо ниво.

Дейвид Коулс оглавява екип от експерти, които подготвят "пазарния дебют" на ино-
вативни вериги аптеки в много европейски държави. A SOpharmacy е един от любимите 
му проекти, което го кара да обвърже още по-сериозно професионалната си кариера с 
компанията. От началото на 2016 година Дейвид Коулс е Non-Executive Director Strategic 
Development в “Софарма Трейдинг” АД.
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Г-н Коулс, след 30-годишен опит 
на ръководни позиции в сферата на 
здравеопазването, фармацевтичния 
бизнес, логистиката и консултант-
ската дейност останаха ли за Вас 
предизвикателства в професията?

- Да се надяваме, че не са ос-
танали много предизвикателства. 
Удовлетворен съм, че на всеки етап 
от професионалната ми кариера успях 
да приложа знанията и уменията си 
така, че да помогна на добри бизнес 
начинания да открият нови перспекти-
ви и хоризонти за развитие. Започнах 
в маркетинговия отдел на известна 
британска компания за производство 
на бисквити, впоследствие преминах 
в сектора за търговия с хранителни 
стоки на дребно. Там научих много за 
продажбите и дистрибуцията на про-
дукцията. Като маркетингов директор 
бях отговорен за разработката на 
концепции за нови обекти, за дълго-
срочното планиране, за организацията 
на пласмента и за рекламата. После 
преминах в сферата на логистиката 
и оглавих  подразделението на DHL за 
Великобритания и Ирландия. Именно 
логистиката ме доведе в здравеопаз-
ването - в Alliance Boots отговарях за 
позиционирането на компанията на 
динамично развиващи се пазари като 
тези на Турция, Китай и скандинав-
ските държави. Последната засега 
спирка в кариерата ми е консултант-
ската дейност в здравеопазването, в 
която Ceuta Capability Group е един 
от лидерите в световен мащаб. Тази 
длъжност в голяма степен обединява 
целия ми професионален опит и дава 
реален облик на това, което съм 
правил, знам и мога.

Вие играете ключова роля в 
разработването на редица между-
народни проекти за нови аптеки, 
които търсят своята ниша на 
специфични пазари. Различава ли се 
българският аптечен пазар от тези 
в страните от Западна Европа и има 

ли модерни тенденции в търговията 
на дребно с медикаменти?

- Спецификата на фармацевтични-
те пазари до голяма степен зависи от 
това в каква бизнес среда същест-
вуват и работят те. Не е тайна, 
че свободата за инициатива в някои 
страни е ограничена от действащо-
то законодателство. Друг ключов 
момент е до каква степен аптеки-
те са фокусирани към интересите 
на клиента или към това стриктно 
да следват класическите канони в 
бранша. В някои държави аптекарите 
се придържат строго към предписа-
нията по рецепта, консервативни са, 
не мислят за креативното развитие 
на бизнеса или какви нововъведения 
могат да направят. И въпреки това 
имат лоялни клиенти, които откри-
ват предвидимост и стабилност в 
такъв тип бизнес. От друга страна, 
виждаме много динамично развиващи 
се пазари, където ключово е комплекс-
ното обслужване на клиента, посто-
янното надграждане, внедряването 
на модерни технологии и последните 
постижения на фармацията. Това е 
бизнес, който е добре позициониран 
днес, но в същото време е абсолютно 
подготвен и за предизвикателствата 
на утрешния ден.

Този тренд е много ясно изразен 
в Западна Европа. Във Великобритания 
аптеките вече имат обществени и 
социални функции. Те не са мястото, 
където просто влизаш и си купуваш 
хапчета. Там се предоставят здравни 
услуги. Подобни политики се стимули-
рат от правителството, отделя се 
голямо внимание и на превенцията. В 
исторически план у нас съществува 
традицията държавата да поема част 
от стойността на медикаментите 
и да регулира ценовата политика и 
маржовете на печалба така, че про-
дуктите да са по-достъпни. Но това 
се случва във все по-малък обхват. 
Новите тенденции са кабинетът да 

субсидира аптеките, които правят 
мониторинг за употребата на ме-
дикаменти от техните клиенти или 
изследват влиянието на иновативните 
лекарства върху конкретна таргет 
група. Подпомага се и професионал-
ната консултация - как да бъдат 
използвани нови медикаменти, които 
при неправилна дозировка могат да 
бъдат опасни за здравето. Финанси-
ране получават и аптеките, които 
предлагат сезонни противогрипни 
ваксини. Дискусията е в коя посока да 
се продължи развитието. Аптеките 
вероятно ще станат нещо като вход 
в здравната система. Идеята е, ако 
те боли глава, порязал си се или имаш 
охлузване, да не тичаш към болницата 
или личния си лекар, а да отидеш в 
аптеката. Там ще ти помогнат със 
съвет и ще предложат необходимия 
продукт.

Държавата е заинтересована и 
помага на аптеките да общуват ак-
тивно с клиентите, тъй като това 
е финансово изгодно за нея. Колкото 
повече хора получат квалифицирана 
помощ в аптекaта, толкова по-малко 
от тях ще влязат в болница, където 
лечението е в пъти по-скъпо. Това е 
промяна на здравния модел, при който 
аптеките поемат основния поток 
от пациенти и възрастните хора с 
по-леки оплаквания. Така се облекчава 
пренатоварената здравна система и 
се пестят пари.

Разбира се, този "директен" ме-
тод на този етап няма как да бъде 
приложен в България. Но ние, заедно 
с експертите от екипа на "Софарма 
Трейдинг", се постарахме да използва-
ме някои от най-позитивните моменти 
в проекта SOpharmacy. Например да 
следим динамиката на развитието 
на пазара, да знаем във всеки един 
момент какво търсят клиентите, да 
ги консултираме професионално и да 
им предоставяме разнообразни услуги.

Бизнес моделът на аптеките 
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SOpharmacyе новаторски за нашата 
страна. Бихте ли разяснили с какво се 
отличава той от това, което предла-
гат останалите играчи на българския 
пазар?

- Най-важната част от концепция-
та за аптеките SOpharmacy е, че те 
са насочени изцяло към интересите на 
българския потребител. Никой не може 
да каже, че сме взели нещо наготово 
и сме го интегрирали тук. Напротив, 
направихме редица предварителни про-
учвания, анкети и разговори с потен-
циалните клиенти, за да установим 
каква е динамиката, с която се развива 
българският аптечен пазар. Много добре 
си спомням, че първото нещо, което 
направихме, е да моделираме привет-
лива касова зона, която е по-отворена 
и достъпна. Така постигаме свободна 
комуникация и активно взаимодействие 
между фармацевта и потребителя още 
от мига, в който той прекрачи вратите 
на SOpharmacy. Поставихме специален 
акцент и върху подготовката на пер-
сонала. Хората ни са обучени да са 
приветливи и дружелюбни, да създават 
позитивна атмосфера, а клиентите да се 
чувстват комфортно и да знаят, че ще 
открият каквото търсят. Фокусирахме 
се и върху това фармацевтите ни да са 
много добре теоретично и практически 
подготвени. Цялостното оформление на 
аптеките следва очакванията и изис-
кванията, поставени от клиентите ни. 
Много по-лесно е да се ориентираш в 
обстановка, когато вътрешното прос-
транство е подредено тематично според 
категориите на продуктите. Следваме 
нуждите на клиентите, които влизат в 
аптеките, търсейки подходящи витамини, 
препарат за отслабване или имуностиму-
лант на билкова основа. Когато влязат 
в SOpharmacy, те се ориентират лесно 
към съответния раздел и правят избора 
си от това, което предлагат всички 
производители в дадената продуктова 
група. Категорийният мениджмънт е 
много сложна математическа система. 

Това е съвкупност от усъвършенствани 
концепции за групирането на продуктите 
и позиционирането им според начина, по 
който пазаруват клиентите в дадената 
продуктова група. В този смисъл е въз-
можно да има подредба и по бранд, но 
всичко зависи от редица сложни изчис-
ления и наблюдения на потребителското 
поведение.

Друго голямо преимущество на 
SOpharmacy от клиентска гледна точка е, 
че ние продаваме на много достъпни цени 
и предлагаме постоянно на клиентите 
си атрактивни предложения с детайлно 
описание на ползите за тях.

И не на последно място, много важно 
за клиентите е да получат професио-
нален съвет. Затова в SOpharmacy сме 
предвидили обособено място за лични 
консултации, където клиентите могат 
спокойно да получат различни съвети.

Колко време отделихте на изслед-
ванията как пазаруват клиентите Ви 
и за подготовката на персонала?

- За мен лично този процес е съв-
сем естествен. Първата ми работа в 
маркетинг проучванията бе насочена 
именно към нагласите на потенциалните 
клиенти, а след като се насочих към 
"чистия" маркетинг, преминах задълбочен 
курс на обучение. Логично бе това да е и 
отправната точка, от която стартира 
проектът SOpharmacy. Тренировъчният 
курс за персонала ни продължи в рамките 
на четири месеца, преди аптеките да 
отворят. Но това не е затворен процес 
и обучението им продължава. Редовно 
правим мониторинг на представянето им 
и ако открием, че те не покриват стан-
дартите ни в някои насоки, провеждаме 
допълнителни курсове. Така помагаме на 
нашите хора да се чувстват абсолютно 
пълноценни в работата си. Което е нов 
подход за българския фармацевтичен 
пазар, тъй като не всички обръщат дос-
татъчно внимание на стандартите при 
обслужване на клиентите. Между другото, 
това не е "български феномен". В някои 
държави фармацевтите не обичат да 

Ние 
продаваме 
на много 
достъпни 
цени 
и предлагаме 
постоянно на 
клиентите си 
атрактивни 
предложения 
с детайлно 
описание на 
ползите за тях.
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общуват с клиентите, просто си стоят 
зад щанда и се чувстват дискомфортно, 
когато им се наложи да комуникират. 
Другаде персоналът е позитивен и при-
ятелски настроен и ви помага с избора 
по цялата територия на аптеката. Ние 
избрахме посоката на непосредственото 
общуване. Има аптеки във Великобри-
тания, които тренират хората си по 
пет години - за техническия аспект на 
работата, медикаментите, диагнозите, 
как да администрират процеса на лече-
нието. Но те не покриват тези много 
важни неща от реалния живот.

Три месеца след като двете "пилот-
ни" аптеки на SOpharmacy отвориха 
врати, Вие сте тук. Доволен ли сте 
от първите отчетени резултати?

- Абсолютно съм доволен от това, 
което виждам. Най-важното е, че получи-
хме положителния отзвук от клиентите 
ни, към който се стремяхме. Направихме 
маркетингово проучване за работата на 
аптеките в София и Пловдив и резулта-
тите са направо невероятни. От българ-
ската агенция, провела изследването, ни 
казаха, че за пръв път виждат толкова 
високи резултати за стартиращ бизнес. 
Това е фантастична новина за целия 
екип, работил по проекта SOpharmacy. 
Около 97% от анкетираните посочват, 
че след като за пръв път са посетили 
SOpharmacy, смятат отново да полз-
ват услугите й. Един от най-важните 
показатели за устойчивостта и жизне-
ността на един бизнес е отговорът на 
въпроса: "Бихте ли го препоръчали на 
приятел?". Нормалният рейтинг е около 
10%, а ние имаме положителен отговор 
от половината потребители. Имаме и 
много положителни асоциации - хората 
свързват SOpharmacy с "доверие", "при-
ятни емоции" дори с "любов". И това е 
естествено - аптеките са позитивни, 
светли, декорирани в жизнерадостни 
цветове, много е лесно да се пазарува. 
Това е и силна разлика с разпростране-
ните практики на пазара да се "крият" 
медикаментите в стоманени шкафове 
зад стъклото на касовата зона, съот-
ветно и да не се демонстрира особено 
дружелюбно отношение към клиентите.

Кои са ключовите фактори за успе-

ха на нов бранд аптеки? При успешно 
разработена концепция за какъв период 
могат да се върнат инвестираните 
средства?

- Стремежът на всеки бизнес е да 
си възвърне инвестицията, защото това 
е финансовият аспект на процеса. При 
нас това ще се случи, ако отговаряме 
на всички изисквания на клиентите си и 
имаме гъвкава политика по отношение 
на маржовете на печалба. Тогава хората 
ще идват по-често при нас и ще харчат 
повече пари. Освен това, когато зад 
гърба си имаш финансово стабилна и 
успешна компания като "Софарма Трейди-
нг", можеш да изградиш нещо устойчиво 
в дългосрочен аспект и да се фокусираш 
върху потребностите на клиентите.

Къде във Вашето портфолио от 
успешни начинания нареждате проекта 
SOpharmacy и защо?

- На самия връх. Това, което създа-
дохме, надмина дори и най-смелите ни 
очаквания. А в този иновативен сектор 
това е сериозно постижение. Ако можехме 
да вземем SOpharmacy и да я "преместим" 
на някои от западноевропейските пазари, 
тя пак ще бъде сред лидерите в бранша. 
Ако се абстрахираме от спецификите на 
различните пазари, аптеките SOpharmacy 
без проблем могат да се съревновават с 
най-добрите на Запад. Когато започнахме 
работата по проекта с хората от екипа 
на "Софарма Трейдинг", установихме, че 
те знаят много на теория, но има как-
во да научат по практическата част. 
Сега е точно обратното - българският 
екип вече много добре управлява този 
бизнес и има усет къде трябва да се 
направят подобрения, за да бъде той 
още по-успешен.

В каква посока според Вас трябва 
да се развива бизнес стратегията на 
SOpharmacy?

- След като проектът е толкова 
успешен, не е необходимо да се правят 
генерални промени. Веднага си мисля за 
възможността SOpharmacy да открие 
аптеки в други райони на България. Това 
е естественото развитие на тази кон-
цепция, насочена към глобално присъствие 
на пазара.

Доколко важни за развитието на 
една съвременна компания в здравния 
сектор са планирането и иновациите?

- Много важна, тъй като днешното 
вече е остаряло утре. Например, ако 
имаш две аптеки и днес отваряш трета, 
тя вероятно ще бъде по-добра в някои 
аспекти на подредбата на продуктите, 
на обслужването, на комуникацията с 
клиентите. Естествено, това ще стане, 
ако имаш работеща система за наблюде-
ние на предпочитанията на клиентите. 
Мисля, че екипът на SOpharmacy е чудесно 
подготвен и знае в коя посока да направи 
следващата стъпка в иновациите.

Около 
97% от 
клиентите 
посочват, 
че след като 
за пръв път 
са посетили 
SOpharmacy, 
смятат отново 
да ползват 
услугите й.
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Доста спорове предизвика въвеждането 
на персоналния пръстов идентификатор, с 
който всеки здравноосигурен пациент ще 
доказва присъствието си в определена болница и ще 
получава лекарства в аптеките. 

На 8 януари здравният министър Петър Мос-
ков обяви, че това трябва да стане до начало-
то на април и в момента тече обществената 
поръчка за избор на изпълнител на въпросните 
устройства.

Първоначално се предвиждаше идентифика-
торът да влезе в сила до края на януари, но на 
практика сега срокът се отлага с три месеца. 
Един от тези, които се обявиха срещу идея-
та на Министерството на здравеопазването 
в болниците да се влиза само срещу пръстов 
отпечатък, бе бившият здравен министър Сте-
фан Константинов. По думите му здравното 
ведомство ни убеждава, че това не било лична 
информация, а всичко щяло да се преобразува 
в кодове. "Да не се тревожат и възрастните, 
лекарствата им можели да се вземат от деца и 
внуци, щото чрез пръстовия отпечатък (т.нар. 
идентификатор) щели да се познават роднините", 
иронизира позицията на здравното ведомство 
Константинов. Той обаче смята, че могат да 
се получат различни ситуации с въпросната 
"нелична" информация. "Я си представете, че оси-
новено дете, което не е знаело това цял живот, 
отиде да вземе лекарствата на майка си и, хоп, 
сюрприз - вие нямате роднинска връзка! Или без 
да е осиновено, отиде да вземе лекарствата 
на баща си и след десетилетия научи, че това 
не е биологичният му баща (че и самият баща 
научи това)?!", отбеляза Константинов. На всичко 
отгоре пръстовият отпечатък въобще не можел 
да установи роднинска връзка, въпреки опитите 
на здравните чиновници да ни убедят в това.  

"Остава вариантът Националната здравно-
осигурителна каса да поддържа база с данни за 
гражданското състояние на лицата, техните 

роднински взаимоотношения. Само че тогава 
изникват други въпроси - това работа на каса-
та ли е, колко ще е точна и колко ще струва 
подобна поддръжка, за това ли плащаме здравни 
осигуровки?", чуди се Константинов. За него 
основното е какъв е смисълът на цялото  уп-
ражнение. 

Опит да внесе повече яснота по темата 
направи заместник-министърът на здравеопаз-
ването Ваньо Шарков. Според него въвеждането 
на идентификатора е продиктувано от наме-
рението да се контролират разходите. Шарков 
заяви, че не става дума за пръстов отпечатък 
в буквалния смисъл на думата, а за механизъм, 
който засилва контрола и в същото време не 
дава достъп до личната информация на пациента: 
"Това е код с цифри, който позволява пациентът 
да даде разрешение здравната каса да заплати 
за лечение или за лекарства." Заместник-минис-
търът обясни, че по-сериозен контрол от това 
няма и че пръстовият идентификатор ще бъде 
въведен в извънболничната, първичната, специа-
лизираната помощ и в аптеките. Устройствата 
ще струват от 20 до 200 евро, като най-важно 
е те да имат съвпадeние със софтуера на 
здравноосигурителната каса и функционална 
свързаност, за да работи системата.

Ваньо Шарков е убеден, че нововъведението 
няма да затрудни пациентите и че благода-
рение на идентификатора ще бъде избегната 
досегашната практика един и същи лекар да 
отчита дейност в различни болници по едно 
и също време или да се реализират фиктивни 
рецепти, които стимулират паралелен износ.

Пръстовият идентификатор 

ни чака през април
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милиарда и отгоре

Голямо, по-голямо,  
най-голямо...  

фармацевтична индустрия
Колкото и невероятно да звучи, 

производителите на лекарства са при-
ключили или договориха към 2000 сделки 
за над 600 млрд. долара през миналата 
година. С този невиждан оборот те 
оставиха зад себе си дори "грандомански" 
сектори като енергетиката и високите 
технологии.

Изчисления на Thomson Reuters со-

чат, че сливанията и придобиванията 
в здравния сектор в края на миналата 
седмица вече са достигали 460.2 млрд. 
долара, засенчвайки резултата от 392.4 
млрд. през 2014-а. 

Извън тази сума е обявената през 
ноември, но все още не приключила 
сделка за 160 млрд. долара между Pfizer 
и Allergan, която ще бъде най-голямата в 
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историята на здравния сектор, 
чупейки предишния рекорд от 
1999 г., когато Pfizer постигна 
споразумение да погълне Warner-
Lambert за 90 млрд. долара. За 
сравнение - сливанията и при-
добиванията на енергийния 
пазар възлизат на 572.4 млрд. 
долара, а в технологичния - на 
514.4 млрд. долара.

Общият обем на сливанията 
и придобиванията в здравния 
сектор през 2015 г. е 10 пъти 
по-голям от брутния вътрешен 
продукт на България.

Истината е, че фармабизне-
сът се окрупнява и в същото 
време се профилира в определени 
пазарни ниши. От сделките 
между мултинационалните гене-
рични и научноизследователски 
компании печелят всички по ве-
ригата. Гарантират се отлични 
финансови резултати за обеди-
нението - драстично се вдига 
цената на акциите, които се 
търгуват на най-големите све-
товни борси, а собствениците 
получават по-високи дивиденти.

Разбира се, има и други 
причини за тези процеси. Някои 
бягат от високите данъци и 
местят централите си, други 
се стремят към монопол, за да 
са по-устойчиви на силния на-
тиск от страна на публичните 

здравни фондове. Не на последно 
място, войната между оригинал-
ни и генерични лекарства става 
все по-ожесточена. И в някои 
случаи единственият изход за 
"старите" традиционни фирми е 
да изкупят набиращия скорост 
конкурент, преди той да ги е 
изхвърлил от пазара.

Сливането между Pfizer и 
Allergan определено е "брак по 
сметка", за който, както казахме, 
ще бъдат платени 160 млрд. до-
лара. По документи по-малкият 
производител - Allergan, ще купи 
гиганта от САЩ - Pfizer. Но на 
практика с тази схема амери-
канската компания ще премести 
централата си в Ирландия, къде-
то данъците са в пъти по-ниски. 
Точно по този начин преди година 
самата Allergan бе придобита 
от познатата с бизнеса си в 
България Actavis, но след сделка-

та запази името и лидерството 
си. През 2015-а Allergan продаде 
генеричното си звено (Actavis) на 
израелската Teva Pharmaceutical 
срещу 40 млрд. долара. И така 
Actavis на практика вече е част 
от най-голямата генерична компа-
ния в света Teva. Що се отнася 
до Pfizer, тя направи опит да 
"избяга" от САЩ още миналата 
година, но офертата й за британ-
ската AstraZeneca бе отхвърлена. 
Фармаколосът все пак намери 
начин да "преплува" до Острова, 
с което ще намали данък печалба 
от 35 на 12.5 на сто. А в бизнес 
за десетки милиарди това са 
много пари.

Новият властелин на фарма-
цевтичния пазар, чиито активи 
се оценяват на 300 млрд. долара, 
задминава досегашния първенец 
Johnson & Johnson. Обединилите 
се фирми ще печелят много по-
вече, тъй като имат част от 
най-котиращите се продукти 
- ваксината против пневмония 
"Превенар", виаграта и не по-
малко популярния "Ботокс" на 
Allergan. И със сигурност ще 
надхвърлят миналогодишния си 
общ оборот от 60 млрд. долара. 
Конгломератът ще разполага с 
най-големия бюджет за научни 
изследвания и разработки. Освен 
това ще предлага лекарства 

и ваксини от много широк ди-
апазон - алцхаймер, рак, очни 
болести, артрит, естетически 
корекции...

Pfizer се обърна към Allergan и 
по друга причина. Няколко от па-
тентите й на водещи продукти 
изтекоха, а генеричната индус-
трия бързо създаде по-евтини 
алтернативи. И американците 
трябваше да компенсират от-
някъде. В същото време Allergan 
се развива много динамично на 
пазара на продуктите за раз-
красяване. Точно в този сектор 
се очаква оборотът да нарасне 
двойно - до 10.5 млрд. долара, 
през следващите пет години. 
Освен това Allergan е във фи-
налната фаза на разработка на 
няколко нови лекарства.

Разработката на нови ме-
дикаменти се превърна в много 
скъпо удоволствие, поради което 

мегакомпании като Sanofi, Merck 
и GlaxoSmithKline търсят по-бър-
зия финансов ефект, купувайки 
конкуренти с перспективни 
разработки във финален етап.

Междувременно генеричната 
индустрия става все по-силна 
и консолидира усилията си. 
Например с покупката на "Ак-
тавис" за 40 млрд. долара  най-
голямата генерична компания в 
света "Тева" ще влезе на нови 
40 пазара и вече ще продава в 
100 държави. "Актавис" държи 
15% от българския пазар на 
лекарства и е на трето място 
по стойност на продажбите. 
Почти половината от продук-
цията на заводите в Дупница 
се пласира "навън", предимно 
към Европейския съюз и Русия, 
Украйна и Беларус. В същите 
предприятия се правят лекар-
ства и на много други компании, 
които излизат за продажба под 
различни брандове.

Големите играчи се ориен-
тират към тези области, в 
които са най-добри и произ-
водството им е най-изгодно. 
Две от най-маститите инова-
тивни компании - "Новартис" 
и GlaxoSmithKline, по-рано през 
2015-а размениха бизнесите си с 
онкомедикаменти и ваксини. До 
неотдавна подобно "дай ми - на 

ти" между пазарни конкуренти 
от такъв ранг би се приело 
като шокиращо. Апетитна 
хапка за "фармаакулите" са и 
по-малки дружества, работещи 
в сфери като биотехнологиите, 
лекарствата за редки болести 
и персонализираните терапии, 
които тепърва ще се разви-
ват. Пример в това отношение 
е информацията от края на ми-
налата година, че AstraZeneca е 
договорила придобиването на 
калифорнийската ZS Pharma 
за сумата от 2.7 млрд. дола-
ра в брой. В първите работни 
дни на 2016-а пък се разбра, 
че GlaxoSmithKline ще купи 
бизнеса за медикаменти срещу 
СПИН на Bristol-Myers Squibb за 
1.4 млрд. долара.

Така че консолидацията 
на фармацевтичния бранш ще 
продължи по график. BP

Разработката на нови медикаменти  
вече е много скъпо удоволствие
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платформа 
за независим 

диалог в 
лекарствените 
регулации у нас

Българската асоциaция за 
лекарствена информация (БАЛИ) 

е неправителствена организация 
в обществена полза. Тя е сфор-
мирана през ноември 2010-а от 
съмишленици и ентусиасти от 

Факултета по обществено здра-
ве и Фармацевтичния факултет 

при Медицинския университет 
- София, начело с проф. Татяна 

Бенишева и проф. Генка Петрова. 
Понастоящем "семейството" на 

БАЛИ обединява повече от 50 
корпоративни и над 70 индивиду-

ални членове. 

Сдружение БАЛИ

*
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Десетки национални и международ-
ни експерти, свързани в регулаторна 
мрежа, споделят своя опит по време 
на обучителните инициативи на ор-
ганизацията. Структурата на БАЛИ 
е взаимствана от Асоциацията за 
лекарствена информация в Германия - 
Deutsche Gesellschaft 
fuer Regulatory Affairs 
(DGRA). Германските 
експерти работят 
в активно сътруд-
ничество с БАЛИ 
и участват като 
лектори в здравните 
и фарма инициати-
ви. Заедно скъсяват 
дистанцията в ле-
карствените регула-
ции, които се въвеж-
дат или променят 
на ниво Европейски 
съюз, включително 
и в България.

За изминалите 
пет години асоци-
ацията е организи-
рала и провела 25 
семинара. В съби-
тията на БАЛИ са 
участвали над 2300 
души, а тезите си са 
представили над 130 
лектори, експерти по лекарствените 
регулации, медицинските изделия, коз-
метиката и хранителните добавки. 
Интересът към форумите е обяс-
ним. В България липсват аналогични 
образователни курсове, в които да 
се представят и анализират най-
актуалните теми от европейското 
и националното здравно и фарма-
цевтично законодателство. Това са 
динамично развиващи се направления, 
които следват промените в социал-
но-здравната среда. Дискусиите ни 
относно европейските и националните 
практики са от ключово значение 
за развитието на здравния сектор, 
тъй като динамиката е сериозна и 
непрекъснато се развиват редица 
направления.

БАЛИ осъществява постоянен он-
лайн скрининг на регулаторните лекар-
ствени институции у нас. Ежедневно 
се изпращат резюмета на членовете 
на асоциацията ни информация за 
всички най-важни събития и новини 
от здравния и лекарствения сектор. 
Поддържа се уникална база данни на 
здравните закони със съответните 
им наредби с последните им акту-

ализации, публикувани в "Държавен 
вестник". Информацията е достъпна 
за членовете на БАЛИ, регистрирани 
на нашия уебсайт.

Асоциацията е изключително 
ползотворна платформа за специа-
листите от лекарствената сфера. 

Изградена е функционална мрежа 
от експерти, които си партнират и 
обменят работещи практики и добри 
идеи. Създададено е общество от 
лекарствени регулатори, които се 
разпознават и си общуват.

Неотдавна, на тържествено ме-
роприятие в СТЦ "Интерпред", БАЛИ 
отбеляза петгодишния си юбилей. 
Празничното събитие събра над 250 
души, като сред тях бяха представи-
тели на държавните институции, на 
съсловните и неправителствените 
организации, на академичните среди 
и медицинските дружества в стра-
ната, както и експерти от инова-
тивните и генеричните компании на 
фармацевтичната индустрия. Гости 
на събитието бяха и председателят 
на парламентарната здравна комисия 
д-р Даниела Дариткова и проф. Цеко-
мир Воденичаров, декан на ФОЗ при 
МУ- София, членове на регулаторни 
органи, мениджъри и ръководители на 
фармакомпании, лечебни заведения и 
университети. След проведения кон-
курс на тема - "Иновации в сферата 
на здравеопазването", авторитетно 
жури на БАЛИ отличи победители по 

тематични направления. Награди полу-
чиха "Кредо Уеб", "Синексус България", 
"Амджен", "Новартис", "Рамус", "Ме-
дикал", "АбВи", "Вьорваг Фарма", "Ан-
джелини Фарма", "ГлаксоСмитКлайн", 
"Натстим", "Колфарма", представен 
от "Акта Фарма", "Алианс Сървис", 

"Пол Фарма", "Медокеми 
Лимитид" и "Севекс Фарма".

БАЛИ запълва ниша, 
към която браншовите 
асоциации и университети 
не са насочени - органи-
зира форуми и дискусии 
между заинтересованите 
страни по актуални ре-
гулаторни и лекарствени 
проблематики. Сред тях 
са разрешителният режим 
за лекарства и клинични 
изпитвания, лекарстве-
ната безопасност, пара-
лелната търговия, цени и 
реимбурсиране, оценките 
на здравни технологии. 
Сдружението изготвя ста-
новища по ключови нор-
мативни документи от 

лекарственото законодателство за 
по-ефективна държавна лекарствена 
политика. БАЛИ скъсява пътя между 
регулаторните институции и фар-
мацевтичната индустрия. За 2016-а 
БАЛИ е подготвила разнообразна 
програма от обучения и инициативи 
с водещи световни лектори в об-
ластта на оценките на здравните 
технологии. За инициативите може-
те да се информирате на уебсайта 
ни - www.badibg.org.

ДОЦ. Д.СИДЖИМОВА, ДОЦ. П.ТРЕНДАФИЛОВА,  
ПРОФ. Г. ПЕТРОВА, ПРОФ. Т. БЕНИШЕВА -  
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БАЛИ,  
Г-Н  НИКОС КСИДИАС - GM,  
МАГ. ФАРМ. МАРИЕЛА МАРЧЕВА - ГЛАКСОСМИТКЛАЙН

ПРОФ. Т.БЕНИШЕВА, 
ПРОФ. Г.ПЕТРОВА,  
Д-Р Д.ДАРИТКОВА, 
ПРОФ. Ц. ВОДЕНИЧАРОВ, 
ДОЦ. Д.СИДЖИМОВА, 
ДОЦ. П.ТРЕНДАФИЛОВА



Лаборатории
В световен мащаб над 900 

милиона души са застрашени от 
хронично чернодробно заболяване. 
Злоупотребата с алкохол, вирус-
ния хепатит B и C водят до 
сериозна чернодробна фиброза. 
Лабораториите "Рамус" обаче раз-
полагат със съвременно поколение 
технологии, които са несравними 
в диагностиката на коварната 
болест. Иновативният кръвен 
тест Siemens 

ENHANCED LIVER FIBROSIS 
(ELF™) 

е много прецизен, прави се лесно 
и е безболезнен за пациентите. 
Досегашният стандарт за оценка 
на фиброзата бе инвазивната 
чернодробна биопсия. При нея взе-
мането на проба и разчитането 
на резултатите обаче понякога 
се оказват непреодолимо пре-
пятствие.

В редица случаи тестът ELF 
прогнозира по-точно от биопсията 
изхода от едно чернодробно заболя-
ване, освен това е минимално ин-
вазивен, стандартизиран и напълно 
автоматизиран. Той може да оцени 
дали болестта е в лека, умерена 
или тежка форма и я открива дори 
когато при пациентите все още не 

се наблюдават никакви симптоми. 
Освен това чрез него се следи как 
се развива заболяването и дали е 
ефективна приложената терапия. 

За теста се изисква само 
рутинна серумна проба, изслед-
ването се заявява лесно заедно 
с други кръвни тестове, а за да 
го пуснете, не е нужна специали-
зирана информация за пациента

Лаборатории "Рамус" вече рабо-
тят и с три нови хематологични 
анализатора 

CELL-DYN RUBY

Модерната апаратура дава 
изключително точни резултати 
за основните  хематологични 
тестове. Анализаторите са 
снабдени с четириъглов опти-
чен MAPSS диаграмен анализ за 
изброяване и диференциране на 
белите кръвни клетки, използват 
оптична лазерна технология и за 
изброяване на червените кръвни 
клетки и тромбоцитите. С други 
думи, осигурява се максимална си-
гурност и точност на резултати-
те, което интересува най-много 
и лекарите, и пациентите. Не е 

за пренебрегване и фактът, че 
CELL-DYN Ruby имат капацитет да 
правят по 80 проби на час, което 
до неотдавна бе немислимо у нас.

В лаборатории "Рамус" пълна-
та кръвна картина е наистина 
пълна. Вместо задължителните 
осем компонента, които включва 
стандартният тест, се изслед-
ват 22 показателя. 

"Рамус" са изградили над 100 
филиала за вземане на проби и 
първична регистрация на пациен-
ти в София и в цялата страна. 
Всяка проба, взета там, се кодира 
с индивидуален шифър и се тран-
спортира на мига със собствена 
куриерска фирма. Назначените 
тестове се изработват в деня 
на вземане на пробите. Лабора-
торията осигурява индивидуален 
достъп до резултатите на всеки 
пациент на своя интернет адрес, 
както и опция за изпращане на 
готовия резултат по e-mail или 
чрез парола и ID на sms на посочен 
от пациента телефон.

от бъдещето

ENHANCED LIVER FIBROSISBP
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