
  

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  

 

 

ПРОГРАМА 

 РАБОТНА ДИСКУСИЯ #1 | част от изпълнение на Дейност 3 | 

„Обмен на добри практики, свързани с подобряване на гражданското участие в процесите на 

оценки на здравни технологии, ценообразуване, реимбурсиране и контрол на лекарства по 

лекарско предписание, заплащани с публични/ бюджетни средства в страната” 

ТЕМА |  

Ценообразуване, реимбурсиране, ОЗТ и контрол на лекарства по лекарско предписание, 

заплащани с публични/бюджетни средства в България; 

ДАТА & МЯСТО |  

14 юли 2020 г. | вторник | 16:00 – 17:30 ч. | Форум Хотел София | Зала Централ | 

бул. Цар Борис III, № 41, София 

 

Настоящата работна дискусия се провежда във връзка с изпълнение на Дейност 3 – „Обмен на добри 

практики, свързани с подобряване на гражданското участие в процесите на оценки на здравни технологии, 

ценообразуване, реимбурсиране и контрол на лекарства по лекарско предписание, заплащани с публични/ 

бюджетни средства в страната”, от Проект „Разработване на предложения за подобряване на гражданското 

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

публичните/бюджетните средства за здравеопазване в областта на лекарствата”, Процедура номер 

BG05SFOP001-2.009 - „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и 

мониторинг на политики и законодателство”, Приоритетна ос „Ефективно и професионално управление в 

партньорство с гражданското общество и бизнеса”, Оперативна програма „Добро управление”. 

ЧАС ТЕМА ЛЕКТОР 

16:00- 16:10 ч. Представяне на проекта и модератор на събитието  Проф. Татяна Бенишева 

МУ - София 

16:10 – 16: 40 ч. 

Дейност 1.1, Дейност 1.2 и Дейност1.3  

Ценообразуване, реимбурсиране и Оценка на здравни 

технологии в България – прозрачност на процесите в Р 

България 

Доклад | Дискусия 

Юлиан Узунов 

Албена Иванова 

Фарма България ЕООД 

16:40 – 17:00 ч. 

Дейност 2 - Представяне на резултати от онлайн проучване 

(обратна връзка и оценка) сред гражданите и бизнеса за 

гражданското участие в проследяване на процесите на 

оценки на здравни технологии, ценообразуване, 

реимбурсиране и контрол на лекарства по лекарско 

предписание, заплащани с публични/ бюджетни средства в 

страната 

Доклад  | Дискусия 

Веселина Тодорова и екип 

17:00 – 17:30 ч. 

Виртуална презентация – в реално време |  

Ценообразуване, реимбурсиране и Оценка на здравни 

технологии в Германия – прозрачност на процесите 

Доклад | Дискусия 

Manfred Caeser Ph.D., 

Global Head of Market 

Access, Pricing and 

Reimbursement in global 

pharmaceutical company 

 


