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ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА 

Гражданското участие 
в оценки на здравни 
технологии, ценообразуване, 
реимбурсиране и контрол на 
лекарства по лекарско 
предписание, заплащани с 
публични/бюджетни средства 
в страната. 

Проучване, изследване и анализ 1 

Разработка на механизъм и инструментариум 
за обратна връзка и оценка 2 

Обмен на добри практики, свързани с 
подобряване на гражданското участие 

3 

Изготвяне на препоръки за ангажиране на 
гражданското участие 

4 

Провеждане на конференция 
 със заинтересованите страни 5 



 АНАЛИЗ НА НОРМАТИВНАТА РАМКА И  

ПРОЗРАЧНОСТ НА ВЗИМАНЕ НА РЕШЕНИЯ  

В ПРОЦЕСИТЕ И ПРАКТИКИТЕ ЗА ЦЕНООБРАЗУВАНЕ,  

ФИНАНСИРАНЕ И ПУБЛИЧНА ОТЧЕТНОСТ 

ЗА ЛЕКАРСТВАТА ПО ЛЕКАРСКО ПРЕДПИСАНИЕ 

ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО  

И ПРИ НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ЦЕНИ И 

 РЕИМБУРСИРАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ 



ВЪВЕДЕНИЕ 

Процесите на ценообразуване и съответно изготвяне на Позитивен лекарствен 
списък (ПЛС), съобразно който Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) 
заплаща лекарства за домашно лечение, са въведени за първи път в края на 
2003 г. след като в НЗОК се реализира преразход на средства за лекарства за 
домашно лечение от 100 милиона лева. 
 

Основна цел на настоящата разработка е изготвянето на обзорен 
и аналитичен преглед и анализ на системата за ценообразуване в 

България и прозрачността на вземане на решения при тези 
процеси от МЗ и НСЦРЛП, както и финансиране и публична 

отчетност за лекарствата по лекарско предписание. 



ОБХВАТ НА ПРОЕКТА 

Национално законодателство и прозрачност на мерките, регулиращи 
лекарствената политика в областта на ценообразуването на 
лекарствените продукти и включването им в обхвата на системата за 
здравно осигуряване. 
 
Анализирани са основните закони и подзаконови актове, национални програмни документи 
за периода 2015-2019 година: обзорни статии, доклади и отчети на български 
административни и на международни организации за финансиране и публична отчетност за 
лекарства по лекарско предписание, заплащани с обществени средства, както и Директиви в 
ЕС относно ценообразуване на лекарствени продукти и прозрачност при вземане на решения. 



РЕЗУЛТАТИ ОТ АНАЛИЗА: НОРМАТИВНА БАЗА 

За периода 2000-2019 година разпоредбите са изменяни многократно по 
своя обхват, механизъм на ценообразуване и референтни държави. 

Честите промени в нормативната уредба според нас се дължат на различни лобита и 
политически влияния, както и на вижданията на здравната администрация. 

 
Примери: 

Актуалната Наредба за цените на 
лекарствата е издадена през 2013 г. и 

вече има 17 (седемнадесет) редакции. 

Актуалната Наредба за реимбурсиране 
на лекарствата е издадена през 2009 г. и 

вече има 5(петнадесет) редакции. 



ЕФЕКТ НА ПРОМЕНИТЕ В НОРМАТИВНАТА БАЗА 

Честите промени в разпоредбите за ценообразуване не 
позволяват да се изградят дългосрочни стратегии за 

лекарствената политика – нито от страна на държавата, нито 
от страна на частните участници във веригата на доставки на 

лекарства за населението. 



ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗ НА ЦЕНООБРАЗУВАНЕТО ОТ СМЕТНАТА ПАЛАТА 
(2011 – 2014 Г.) 

1 2 3 
Процесите на 

ценообразуване и 
реимбурсиране 

вървят некоорди-
нирано и без 

нужната админи-
стративна 

отговорност 

Има драстично 
повишаване на 

цените на 
лекарствата и 

удължаване на 
процесите на 
вземане на 
решения. 

Безконтролно 
разходване на 

средства за 
лекарства и липса 
на прозрачност на 
взетите решения и 

ежегодна отчетност.  



ОРГАНИ ЗА ЦЕНИ И РЕИМБУРИСРАНЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2000-2019 ГОДИНА 

Комисия по цени: 2000 г. 

Комисия по Позитивния 
лекарствен списък: 2003 г. 

Комисия по цени и 
реимбурсиране: 2011 г. 

Национален съвет по 
цени и реимбурсиране: 
20 април 2013 г. 



АКТУАЛНА УРЕДБА НА ЦЕНИ И РЕИМБУРСИРАНЕ 

Образуване на пределна цена на лекарствата - 10 референтни държави:  
Белгия, Гърция, Испания, Италия, Латвия, Литва, Румъния, Словакия, Словения, Франция 

Деклариране на цени на всеки 24 месеца. 

6 месеца срок за деклариране за продукти, за които референтната стойност 
се изчислява чрез групиране, в което не участват други ПРУ. 

Цените се декларират към дата в месеца на подаване на заявлението. 

Рефериране към най-ниска цена за същия INN, форма и количество активно вещество. 

Рефериране към цена на референтен лекарствен продукт, включен в ПЛС.  
Рефериране към най-ниската цена на референтен лекарствен продукт в 10-те държави.  

В ПЛС се включват генерични продукти, чиято цена не надвишава 70% от стойността на 
референтния продукт и биоподобни - до 80% от стойността на референтния продукт. 



ПЪТЯТ НА ЛЕКАРСТВАТА ДО ВЛИЗАНЕ В ПОЗИТИВНИЯ ЛЕКРАСТВЕН СПИСЪК (2013 – 2015 г.) 

Досие 
от 

фирми 

Външно 
референтно 
ценообра-

зуване 

НСЦРЛП 
вътрешна 

оценка 

Юридическа 
Медицинска 

Икономическа 

Фармакоикономическа 
оценка 

    Експерти 

Фармако-
икономическо 

ръководство 

Допълнителна 
информация Решения на НСЦРЛП 

НЗОК 

Позитивен 
лекарствен 

списък 

Оценка Одобрение 

Процедура в НСЦРЛП 



РОЛЯТА НА ДДС В ПУБЛИЧНОТО ФИНАНСИРАНЕ НА ЛЕКАРСТВА 

Реално 1/5 от цената на лекарството се връща в хазната под формата на косвен данък. 



КОМИСИЯ ПО ПРОЗРАЧНОСТ 
КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

За периода 2016 – 2018 г. към НСЦРЛП са постъпили 385 жалби, от 
които НСЦРЛП самостоятелно е преразгледал решенията по 52 жалби.  
 
 

За никоя от останалите изпратени към Комисия по прозрачност 333 
жалби не са налични данни за хода на процедурата или за 

решението на Комисия по прозрачност – няма подобни публикации 
на сайта на Министерството. 



АНАЛИЗ НА ПРОЦЕСИТЕ НА РЕИМБУРСИРАНЕ 

И НА НОРМАТИВНАТА РАМКА И 

ПРОЗРАЧНОСТ НА ВЗИМАНЕ НА РЕШЕНИЯ 



Списъци от 
лекарства, които се 
плащат от 
държавния 
бюджет през 
Министерство на 
здравеопазването. 

НЗОК се включва в 
заплащане на 
лекарства за 
домашно лечение, 
освен скъпо-
струващите, които 
се покриват от 
Министерството. 

Онкологичните 
лекарства 
минават към 
НЗОК и в 
Министерството 
остават само 
някои групи 
лекарства. 

Повишаване 
ролята на Позитив- 

ния лекарствен 
списък, а от 2015 
година влиза и 
оценка на здрав-
ните технологии. 

1993 - 2000 2000 - 2007 2007 - 2013 2013 -  

ЕВОЛЮЦИЯ НА РЕИМБУРСИРАНЕТО В БЪЛГАРИЯ 



ТЕНДЕНЦИИ В РЕИМБУРСИРАНЕТО ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ 

 Продължава тенденцията да се осигурява задоволителен и сравнително бърз 
достъп на българските пациенти до иновативни лекарства. 

 Поради растящите разходи на НЗОК за иновативни лекарства се налагат все по-
остри мерки за понижаване на цените чрез отстъпки от цените и чрез payback. 

 Последните промени налагат остри ограничения върху ръста на продажбите на 
нови лекарства в Позитивния лекарствен списък и поемане на риск от 
производителя за връщане на пари на НЗОК, ако не се оправдаят определени 
цели на лечението, чрез „механизъм за стабилност и предвидимост на разходите 
на НЗОК“. 

 Постоянен стремеж на Министерството и НЗОК да избегнат преразход на бюджета 
чрез натиск върху цените на лекарствата, а не промени в здравеопазването. 



ПОСТИЖЕНИЯ НА НСЦРЛП 

Внедряването на електронна система, чрез която: 

 Стана възможно електронното подаване на заявления за включване, промяна и 
изключване на лекарствени продукти от ПЛС, образуване и промяна на пределна 
цена, регистриране и промяна на максимална цена на продукт без лекарско 
предписание от страна на ПРУ. 

 До Позитивния лекарствен списък има електронен достъп с възможност за 
търсене по определени реквизити. 

 Внедрено е приложение на ПЛС, което съществено улеснява и заявителите на 
услуги, и компетентните органи в държави членки, за които България е 
референтна държава. 

 Въвеждането на поддържане на реимбурсния статус позволи осъвременяване на 
реимбурсния списък, чрез което като минимум биват изключени продукти, които 
действително не са налични на пазара. 



ДОКУМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОЦЕСИТЕ И ПРАКТИКИТЕ  

ЗА ОЦЕНКИ НА ЗДРАВНИ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ: 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, НЗОК И НСЦРЛП. 

  

АНАЛИЗ НА НОРМАТИВНАТА РАМКА 

И ПРОЗРАЧНОСТ НА ВЗИМАНЕ НА РЕШЕНИЯ 



ОЦЕНКА НА ЗДРАВНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В БЪЛГАРИЯ (ОЗТ) 

2015 година: ОЗТ се въвежда чрез Закона 
за лекарствата и Наредба 9/2015  

1 

ОЗТ се възлага на Националния център за 
обществено здраве и анализи 

2 

Комисия за оценка на здравните технологии 3 

2019 г.: Наредба 9/2015 се отменя и ОЗТ 
минава към Наредбата за цените на лекарствата. 

4 

2019 г.: Въвеждат се нови критерии в ОЗТ като 
предпоставка за Позитивния списък. 

5 



ЗАТРУДНЕНИЯ В ИЗГОТВЯНЕТО НА ОЗТ 

Някои от изискванията за ОЗТ създават сериозни трудности за нейното изготвяне: 

 Затруднен достъп до информация за цените в другите държави. Най-често 
регистрите не са публични като има и държави, в които за целите на референтното 
ценообразуване се ползват регистри различни от използваните на местно ниво.  

 Цените от ЕURIPID не са публично достъпни и не се предоставя извадка и разпечатка 
с намерената цена. 

 Методиките в някои държави са неясни, тъй като са посочени крайни цени. 

 Изисква се данните в анализа да бъдат с актуалност не повече от един месец. 



ПРОЗРАЧНОСТ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ПО ОЗТ 

Първа стъпка е публикуване на резюметата за оценените проекти, но: 

 Няма достъпна информация за взетите решения от заседанията за оценка. 

 Няма яснота дали са качени всички резюмета за оценка. 

 Не е ясно дали има установен образец и указания  за изготвяне на резюмето. 

 Докладите за ОЗТ не са публично достояние и не се предоставят на притежателя на 
разрешението за употреба. 

 Липсва публична информация за дейността на Комисията по прозрачност и за 
нейните решения. 



РЕФЕРИРАНЕ НА 4 НИВА ЗА ЦЕНООБРАЗУВАНЕ И РЕИМБУРСИРАНЕ 

 Белгия 

 Гърция 

 Испания 

 Италия 

 Латвия 

 Литва 

 Румъния 

 Словакия 

 Словения 

 Франция 

Ценообразуване: 
10 държави 

Реимбурсиране: 
поне 5 от 17 държави 

ОЗТ: поне 1 положителна 
оценка от 4 държави 

Договаряне на 
отстъпки 

 Белгия 
 Гърция 
 Дания 
 Естония 
 Испания 
 Италия 
 Латвия 
 Литва 
 Полша 
 Португалия 
 Румъния 
 Словакия 
 Словения 
 Унгария 
 Финландия 

 Великобритания 

 Германия 

 Франция 

 Швеция 

Поне 5 държави от 
Европейския съюз 

да заплащат 
лекарствата с 

публични средства 



ПРЕПОРЪКИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ 



ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОДОБРЕНИЕ 
НА ДОСТЪПА НА ГРАЖДАНИТЕ ДО ИНФОРМАЦИЯ 

 Да се осигурят условия за реализация на нормативните изисквания (например 
улеснен достъп до информация за цените в други държави). 

 Да се осигури достъп до организацията и решенията по административните 
процедури – процеси, срокове, експерти. 

 Да се осигури прозрачност за процеса на вземане на решения от здравните органи 
чрез подходяща информация в крайните решения. 

 Да се дава по-пълна информация по всеки процес (например пълен доклад от ОЗТ). 

 Да се правят систематизирани анализи на годишен принцип за дейностите по ОЗТ, за 
продуктите в Позитивния лекарствен списък, за процедурите, които са проведени 
или прекъснати. 



ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

 Има постепенно подобрение на достъпа до информация, най-вече чрез 
внедряването на електронни услуги (например на портала на НСЦРЛП) 

 Не се предоставя системна информация за дейностите на различните здравни 
органи, за процесите и резултатите от тяхната дейност. 

 Не се предоставя пълна информация относно взетите решения, за да може 
гражданите да придобият представа на какви основания са взети дадени решения. 

 Информацията, която се предоставя, не разграничава взетите решения по време, 
което означава, че трудно се проследяват промените по дадена тема. 

 Има необходимост от по-тясна връзка между здравните институции и 
предприемането на системни мерки за по-добра информираност на обществото. 


