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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Настоящият анализ прави преглед на нормативните правила в областта на 

ценообразуването на лекарствата в България в периода 2015-2019 г. 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 млн. лв.  

С ПЛС се въвеждат правила, за да се систематизира и контролира публикуването 

на списъци с лекарства на интернет страницата на НЗОК с цел диференциране нива на 

запращане и, съответно, се прекратява практиката на НЗОК от 2001-2002 г. за 

нерегламентираното заплащане на лекарства с публични средства. За тези години от 

въвеждане на ПЛС, разходите на лекарства ежегодно нарастват, от 55 млн. през 2000 г. 

за извънболнична помощ до 1 милиард и 117,8  млн. за 2019
1
, което включва 

здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти, медицински изделия и 

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

страната, за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания и 

лекарствени продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и 

инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии, в условията на 

болничната медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните 

медицински услуги.  

Съгласно нормативните документи от 2000 г., цените на лекарствените 

продукти, отпускани по лекарско предписание, подлежат на регулиране, докато цените 

на лекарствените продукти, отпускани без лекарско предписание, подлежат на 

регистриране.  

Пътят на процесите на ценообразуване в Р. България  преминават през 

множество комисии, като през периода 2003-2012 г. съществуват отделно Комисия по 

цени към Министерство на здравеопазването и Комисия по Позитивен лекарствен 

списък към Министерски съвет. Промените са базирани и на непрекъснати изменения и 

допълнения в нормативните документи, касаещи дейностите и при двете комисии, като 

пораждат рязко покачване на цените на лекарствата през 2011 г. Въз основа на това 

Сметната палата прави сериозна проверка и анализ на целия процес и установява 

сериозни, необосновани факти и процеси, които се публикуват в Отчет на сметната 

палата от 2011 г. [1] 

Одитният доклад на Сметната палата за 2017 г. [2] показва размера на 

относителния дял на медицинската помощ в общия размер на здравноосигурителни 

плащания: с най-голям дял са разходите за болнична медицинска помощ - 48,5%, 

следвани от разходите за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни 

за специални медицински цели и за домашно лечение – 19,9%, разходите за лекарствени 

продукти за лечение на злокачествени заболявания в условията на болнична медицинска 

помощ – 8,2%, за специализирана извънболнична медицинска помощ – 6,3%.  

Ако през 2007 г. за дейностите на НЗОК са били необходими около 1,55 млрд. 

лв., то през 2019 г. сумата в нейния бюджет нараства до над 4,35 млрд. лв.  Основната 

                                                 
1
 Закон за бюджета на НЗОК за 2019 г., обн. - ДВ, бр. 102 от 11.12.2018 г., в сила от 01.01.2019 г.  
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роля на НЗОК е разпределител на средства за лекарства по лекарско предписание и 

контрольор на тяхното разходване. 

През 2013 г. започва да функционира самостоятелен орган - Национален съвет 

по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти (НСЦРЛП), а през 2015 г. - 

Комисия за оценка на здравните технологии (КОЗТ).  

През март 2019 г. КОЗТ прекрати своята дейност, като оценката на здравните 

технологии (ОЗТ) се възлага на Националния съвет по цени и реимбурсиране на 

лекарствени продукти (НСЦРЛП).  

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

здравните технологии, се променя процесът на цялостна оценка и се въвеждат 

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

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

С настоящата разработка се анализират причинно-следствените връзки за 

възникване на системно и процесно обвързани слаби места на процесите и практиките 

на ценообразуване при МЗ, НСЦРЛП, финансиране и публична отчетност на 

лекарствата, отпускани по лекарско предписани и се посочват редица 

предизвикателства както в процедурно, така и в административно отношение. 

Прави се преглед на законодателството кой контролира тези процеси. 

Прави се преглед относно прозрачност и гражданското участие в тези процеси. 

 

1.1. Цел на изследването 

Основна цел на настоящата разработка е изготвянето на обзорен и аналитичен 

преглед и анализ на системата за ценообразуване в Р. България и прозрачността на 

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

отчетност за лекарствата по лекарско предписание. 

Исторически са представени данни относно развитието на тези процеси и 

съответните органи. 

 Обхванат е периодът 2015-2019 г., който включва освен ценообразуването и 

нормативното въвеждане на ОЗТ през 2015 г. Прегледът включва процеса на 

определяне на цена на лекарствените продукти и вземане на решение за заплащане на 

лекарствата в България с публични средства за посочения период и включва 

последните нормативни промени в Наредба за условията правилата и реда за 

регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти
2
, обн. в ДВ. бр. 26 от 

29 март 2019 г. 

С оглед социалната значимост на изследваната тематика, е обърнато внимание 

предимно на следните въпроси: 

 Каква е нормативната уредба, регулираща ценообразуването на лекарствените 

продукти в страната и кога се въвеждат правилата у нас и какво развитие 

търпят? 

 Съществува ли прозрачност при вземане на решения за включване на 

лекарствата в ПЛС? 

                                                 
2
 Обн. В ДВ. бр. 26 от 2903.2019 г., в сила от 01.04.2019 г. 
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 Съществува ли прозрачност при ОЗТ оценката и дали има публикувани 

документи относно оценки, анализи и доклади на нови лекарствени продукти? 

 Провежданата лекарствена политика прозрачна ли е за пациентите относно 

ефикасно извънболнично и болнично лечение с лекарствени продукти без 

излишен разход на публични финанси?  

 Защитен ли е общественият интерес при създаването на нови структури или 

премахването на съществуващи такива с промяна на нормативен акт? 

 Съществуват ли публични документи за оценка на риска от създаване на една 

структура?  

 

1.2. Основание за документалното изследване 

Настоящото изследване се изготвя в изпълнение на поддейност 1 на Дейност 1 

от Индикативния график по Проект „Разработване на предложения за подобряване на 

гражданското участие в процесите на ценообразуване и реимбурсиране на лекарства, 

формиране и отчитане на публичните/бюджетните средства за здравеопазване в 

областта на лекарствата", № BG05SFOP001-2.009-0022-C01, осъществяван с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от 

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

 Българската асоциация за лекарствена информация (БАЛИ), която е 

бенефициент по цитирания по-горе проект, ще анализа събраните емпирични данни от 

реализираното проучване на законодателната уредба и документалното изследване на 

процесите и практиките за ценообразуване при МЗ, НСЦРЛП и финансиране и 

публична отчетност за лекарства по лекарско предписание по проекта. 

 

1.3. Обхват на проекта 

Проектът обхваща проучване на: 

1. 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:  

 Закон за здравето [3], Закон за здравното осигуряване; [4] 

 Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина [5] и подзаконови 

нормативни актове в областта на ценообразуването на лекарства; 

 Закон за лечебните заведения; [6] 

 Закон за бюджета на НЗОК за 2019 година. [7] 

2. 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; 

3. Директиви в ЕС относно ценообразуване на лекарствени продукти и 

прозрачност при вземане на решения. 
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1.4. Методология за работа по проекта 

Използвани са следните методи на проучване: 

1. Документален метод - преглед на: национални стратегически документи, 

обзорни статии, доклади и отчети на български административни и на 

международни организации в областта на здравеопазването и лекарствената 

политика; публичността на разходите за лекарства в годишните отчети по 

изпълнението на бюджета на лекарствени продукти; прозрачност на вземане на 

решения в процесите и практиките на ценообразуване; нормативната уредба на 

ценообразуването на лекарствените продукти в България за периода 2015 - 2019 

г., както и информация от собствен опит и наблюдение. 

2. Емпиричен метод – чрез него се определят и отразяват общите характеристики 

на системата за ценообразуване на лекарствените продукти в България, като 

методът е базиран на множество източници и собствен опит, както и анализ на 

процесите за оценка на здравните технологии при включването на лекарствените 

продукти в реимбурсната система в България. 

3. Аналитичен и графичен метод – за да се проследят процесите  на 

ценообразуване във фармацевтичния сектор в България и нагледно да се 

представят. 

В разработката са проследени причинно-следствените връзки за възникване на 

системно и/или процесно обвързани слаби места на процесите и практиките на 

ценообразуване при МЗ, НСЦРЛП и финансиране и публична отчетност на лекарствата, 

отпускани  по лекарско предписание, като са установени следните области на анализ:  

1. Нормативна уредба на ценообразуването на лекарствените продукти в България 

до 2019 г.; 

2. Контролни функции на държавните институции при лекарствата; 

3. Национални стратегически документи, обзорни статии, доклади и отчети на 

български административни и на международни организации в областта на 

здравеопазването и лекарствената политика; 

4. Институционално проучване на процеса по одобрение и контрол и анализ на 

публичността на разходите за лекарства в годишните отчети по изпълнението на 

бюджета за лекарствени продукти през периода 2015 – 2019 г. 

5. Нормативна регламентация на обществения контрол в дейността на НЗОК върху 

разпределението и разходването на средства за лекарствени продукти по 

лекарско предписание и прозрачност относно тези решения; 

6. Създаване на експертни съвети, работни комисии, въвличане на консултанти в 

различните процеси на заплащане на лекарства с публични и бюджетни 

средства, съгласно Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина. 

7. Информация от различни източници за общественото мнение по отношение на 

публичността на финансирането на здравната система и прозрачността на 

дейностите в този сектор. 
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2. ОБЩА ЧАСТ 

 

2.1. Европейска рамка в областта на лекарствените продукти 

Европейската здравна политика се основава на принципа, че доброто 

здравословно състояние на населението на ЕС е предпоставка за постигане на 

основните цели на ЕС за просперитет, солидарност и безопасност. Съгласно чл. 168, 

Дял XIV „Обществено здраве“ от Договора за функционирането на Европейския съюз 

(ДФЕС) [8]  „При разработването и изпълнението на всички политики и дейности на 

Съюза се осигурява високо равнище на закрила на човешкото здраве“.  

Световната здравна организация (СЗО) изготвя Европейска политическа рамка и 

стратегия за 21-ви век „Здраве 2020
“
 [9], която подчертава ангажираността на 

организацията и на държавите от ЕС да осигурят покритие на здравеопазването, 

включително достъп до висококачествени и приемливи по цена грижи и лекарства. 

Подчертана е насочеността на здравните технологии към процедури, оборудване и 

процеси, чрез които се доставят здравни услуги в прилагане на нови научни области на 

познанието като геномиката, нови медицински и хирургически процедури, лекарства, 

медицински изделия и системи за подкрепа на пациентите.  

СЗО в своята стратегия отчита, че няколко страни са постигнали повишаване на 

ефективността чрез по-рентабилно използване на лекарствата, както и чрез прилагане 

оценка на здравната технология, с цел намиране на решения за възвръщаеми плащания. 

Други са въвели мерки за ограничаване на разходите чрез намаляване на цените за 

производителите и договаряне на по-ниски цени, по-ефективно купуване на лекарства 

чрез тръжна процедура, подобряване политиките за предписване и използване на 

генерични лекарства, намаляване маржовете за дистрибуция на едро и аптеките, и 

предприемане на мерки за повишаване разумното предписване на лекарства. 

 „Здраве 2020" лансира новаторски подходи, които укрепват основните функции 

на здравната система. Тя подновява усилията да се намерят насочени към хората 

решения, устойчиви на икономически спадове: предоставяне на ефективни и 

подходящи здравни услуги на населението, осигуряване на достъп до индивидуални 

здравни услуги, генериране на приноси за здравната система и осигуряване на 

ефективни споразумения за управление. 

Ефективни, качествени, безопасни и достъпни лекарства все още не са системно 

налични във всички страни, дори за широко разпространени заболявания като 

хипертония, астма и диабет. Лекарствата са от съществено значение за предотвратяване 

и лечение на заболяванията, а тези с лошо качество представляват опасност за 

общественото здраве.  

Лекарствата също така са отговорни за значителна част от разходите за здравни 

грижи: от 10-20% в страните от ЕС до 40% в страните в източната част на Европейския 

регион.[10] 

 В някои страни в източната част на региона на ЕС, гарантирането на редовен 

достъп до новите лекарства, които са ежегодно се разрешават от Европейската Комисия 

все още са предизвикателство, тъй като  бюджетите са недостатъчни, системите за 
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доставка са слаби, доставките често са нерегламентирани и директните плащания са 

високи.  

Финансирането и регулирането на доставката на лекарства оказват силно 

влияние върху здравните резултати и финансовата защита на отделните хора. Важно 

предизвикателство за всички държави е управляваното въвеждане на нови и скъпи 

здравни технологии, като например лекарствена терапия, медицински изделия -

устройства и процедури.  

Този процес често не е базиран само на доказателства за ефикасността и 

безопасността на лекарствените продукти, а на редица други процеси, които влизат в 

системата за достът до пазара,  в които влизат процеси на ценообразуване и оценка на 

здравните технологии и споразумения за споделяне на риска между регулаторните 

органи и фармацевтични компании.  

Европейската регулация в областта на лекарствените продукти е въведена в 

националното ни законодателство със Закона за лекарствените продукти в хуманната 

медицина, който се базира на регламенти и директиви в областта на лекарствата, които 

стават основа за българското законодателство, но основен документ е Директива 

2001/83/ЕС [11], който е Кодът на Общността в областта на лекарствата. 

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/1569 НА КОМИСИЯТА от 23 май 2017 

година за допълнение на Регламент (ЕС) № 536/2014 на Европейския парламент и на 

Съвета чрез определяне на принципи и насоки за добра производствена практика при 

изпитвани лекарствени продукти за хуманна употреба и на разпоредби за провеждане 

на инспекции, обн. ОВ, L 238/12 от 16.09.2017 г.; 

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1252/2014 НА КОМИСИЯТА от 28 май 

2014 година за допълнение на Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на 

Съвета по отношение на принципите и насоките за добра производствена практика за 

активни вещества за лекарствени продукти за хуманна употреба, обн. ОВ. L 337/1 от 25 

ноември 2014 г.; 

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 536/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 

СЪВЕТА от 16 април 2014 година относно клиничните изпитвания на лекарствени 

продукти за хуманна употреба, и за отмяна на Директива 2001/20/ЕО, обн. ОВ. L 158/1 

от 27.05.2014; 

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 520/2012 НА КОМИСИЯТА от 19 юни 

2012 година относно извършването на дейностите в областта на фармакологичната 

бдителност, предвидени в Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на 

Съвета и в Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, обн. ОВ, L 

159/5 от 20.06.2012 г.; 

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 469/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 

СЪВЕТА от 6 май 2009 година относно сертификата за допълнителна закрила на 

лекарствените продукти (кодифицирана версия), обн. ОВ. L 152/1 от 16.06.2009 г.; 

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1234/2008 НА КОМИСИЯТА от 24 ноември 2008 година 

относно разглеждането на промените в условията на разрешенията за търговия с 

лекарствени продукти за хуманна употреба и ветеринарни лекарствени продукти, обн. 

ОВ. L 334 от 12.12.2008 г., стр. 7; 

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1394/2007 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 
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СЪВЕТА от 13 ноември 2007 година относно лекарствените продукти за модерна 

терапия и за изменение на Директива 2001/83/ЕО и на Регламент (ЕО) № 726/2004, обн. 

ОВ. L 324/121 от 10.12.2007 г.; 

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1901/2006 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 

СЪВЕТА от 12 декември 2006 година относно лекарствените продукти за педиатрична 

употреба и за изменение на Регламент (ЕИО) № 1768/92, Директива 2001/20/ЕО, 

Директива 2001/83/ЕО и Регламент (ЕО) № 726/2004, обн. ОВ. L378/20, 32006R1902; 

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 726/2004 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 

СЪВЕТА от 31 март 2004 година за установяване на процедури на Общността за 

разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба и 

за създаване на Европейска агенция по лекарствата, обн. ОВ. L 136/1, 32004R0726; 

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 847/2000 НА КОМИСИЯТА от 27 април 2000 година за 

установяване на разпоредбите за прилагане на критериите за обозначаване на 

лекарствен продукт като лекарствен продукт-сирак и за определяне на понятията 

"подобен лекарствен продукт" и "клинично превъзходство", обн. ОВ. L 103/5, 

32000R0847; 

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 141/2000 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 

СЪВЕТА от 16 декември 1999 година за лекарствата сираци, обн. ОВ. L 018/1, 

32000R0141; 

ДИРЕКТИВА (ЕС) 2017/1572 НА КОМИСИЯТА от 15 септември 2017 година за 

допълнение на Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по 

отношение на принципите и насоките за добра производствена практика при 

лекарствените продукти за хуманна употреба, обн. ОВ. L 238/44 от 16.09.2017 г.; 

ДИРЕКТИВА 2012/26/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

от 25 октомври 2012 година за изменение на Директива 2001/83/ЕО по отношение на 

фармакологичната бдителност, обн. ОВ. L 299/1 от 27.10.2019; 

ДИРЕКТИВА 2011/62/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

от 8 юни 2011 година за изменение на Директива 2001/83/ЕО за утвърждаване на 

кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба по 

отношение на предотвратяването на навлизането на фалшифицирани лекарствени 

продукти в законната верига на доставка, обн. ОВ. L 174/74 от 01.07.2011 г.; 

ДИРЕКТИВА 2010/84/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

от 15 декември 2010 година за изменение по отношение на фармакологичната 

бдителност на Директива 2001/83/ЕО за утвърждаване на кодекс на Общността относно 

лекарствени продукти за хуманна употреба, обн. ОВ. L 348/74 от 31.12.2010 г.; 

ДИРЕКТИВА 2005/36/EО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

от 7 септември 2005 година относно признаването на професионалните квалификации, 

обн. ОВ. L 255/22, 32005L0036; 

ДИРЕКТИВА 2005/28/ЕО НА КОМИСИЯТА от 8 април 2005 година относно 

определяне на принципи и подробни насоки за добра клинична практика по отношение 

на лекарствените продукти за хуманна употреба, предназначени за изследване, както и 

изискванията относно издаването на разрешително за производството или вноса на 

такива продукти, обн. ОВ. L 091/13, 32005L0028; 

ДИРЕКТИВА 2004/27/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 
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от 31 март 2004 година за изменение на Директива 2001/83/EО за утвърждаване на 

кодекс на Общността относно лекарствените продукти за хуманна употреба, обн. ОВ. L 

136/34, 32004L0027; 

ДИРЕКТИВА 2004/24/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

от 31 март 2004 година за изменение на Директива 2001/83/ЕО за утвърждаване на 

кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба, по 

отношение на традиционните растителни лекарствени продукти, обн. ОВ, L 136/85, 

32004L0024; 

ДИРЕКТИВА 2004/10/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

от 11 февруари 2004 година относно хармонизиране на законовите, подзаконовите и 

административните разпоредби, свързани с прилагането на принципите на добра 

лабораторна практика и верифицирането на тяхното прилагане при изпитвания на 

химически вещества (кодифицирана версия), обн. ОВ. L 050/44, 32004L0010; 

ДИРЕКТИВА 2003/63/EО НА КОМИСИЯТА от 25 юни 2003 година за 

изменение на Директива 2001/83/EО на Европейския парламент и на Съвета за 

въвеждане на кодекс на Общността относно лекарствените продукти за хуманна 

употреба, обн. ОВ. L 159/46, 32003L0063; 

ДИРЕКТИВА 2001/83/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

от 6 ноември 2001 година за утвърждаване на кодекс на Общността относно 

лекарствени продукти за хуманна употреба, обн. ОВ. L 311/67, 32001L0083; 

ДИРЕКТИВА 89/105/ЕИО НА СЪВЕТА от 21 декември 1988 година относно 

прозрачността на мерките, регулиращи цените на лекарствени продукти за употреба от 

човека и включването им в обхвата на националните системи за здравно осигуряване, 

обн. ОВ. L 040/8, 31989L0105; 

Лекарствената регулация, уредена чрез Закона за лекарствените продукти в 

хуманната медицина [5], съответства на действащата към момента европейска рамка. 

От всички изброени директиви и регламенти, само Директива 89/105/ЕИО има 

отношение към процесите на ценообразуване в различните страни членки. Целта на 

тази директива е да се постигне общ преглед на националните договорености на 

ценообразуване, включително и начина, по който те работят в отделните случаи, и 

критериите, на които се основават, както и да осигури обществен достъп до тях на 

всички, които участват на пазара на лекарствени продукти в държавите-членки; като 

има предвид, че тази информация трябва да бъде обществено достояние
3
. 

Като първа стъпка към премахване на тези различия се въвеждат спешно редица 

изисквания, които имат за цел да гарантират, че всички заинтересовани лица могат да 

проверят дали националните мерки не представляват количествени ограничения върху 

износа и вноса, и дали не са мерки, които имат същия ефект; че тези изисквания не 

засягат политиката на тези държави членки, които разчитат предимно на свободната 

конкуренция, за да определят цената на лекарствените продукти; че тези изисквания не 

засягат нито националната политика по ценообразуването, нито определянето на схеми 

за социално осигуряване, освен дотолкова, доколкото е необходимо за постигане на 

прозрачност по смисъла на Директива 89/105/ЕИО. 

                                                 
3
 Директива 89/105/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 г.  
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2.2. Ролята на Европейска агенция по лекарствата (ЕМА) в лекарствената 

регулация 

Лекарствата и медицинските изделия са продукти, които подлежат на правилата 

на единния пазар, като следствие на този принцип е компетентността за разрешаването 

им чрез оценка и надзор от Европейския съюз. С оглед опазване на общественото 

здраве, преди да бъдат пуснати на пазара нови лекарствени продукти за употреба от 

човека, трябва да бъдат разрешени по линия на централизирана процедура от EMA 

и/или по децентрализиран начин от националните агенции.  

Разрешаването, класификацията и етикетирането на лекарствени продукти се 

регулира в ЕС от 1965 г. насам с цел опазване на общественото здраве. През 1993 г. е 

създадена EMA, която отговаря за оценката на лекарствата и реално започва да 

функционира през 1995 г. 

През 1995 г. е въведена централизирана разрешителна процедура, за да се 

гарантира на най-високо равнище общественото здраве и осигуряване наличието на 

лекарствени продукти. Основните законодателни актове в тази област са Директива 

2001/83/ЕО и Регламент (ЕО) №726/2004 [23], които определят правилата за 

създаването на централизирани и децентрализирани процедури. [22] 

Европейската агенция по лекарствата (EMA) опазва и насърчава човешкото 

здраве и здравето на животните, като оценява и контролира лекарствата в рамките на 

Европейския съюз (ЕС) и Европейското икономическо пространство (ЕИП). 

Основните задачи на Агенцията са да разрешава и извършва мониторинг на 

лекарствата в ЕС. Фирмите подават заявления до Агенцията за единно разрешение за 

употреба, което се издава от Европейската комисия. Разрешението им позволява да 

предлагат съответното лекарство на пазара в ЕС и ЕИП. Като се има предвид широкият 

обхват на централизираната процедура, употребата на голяма част от наистина 

новаторските лекарства в Европа се разрешава от EMA. 

Агенцията изпълнява своите задачи чрез: 

 улесняване разработването на лекарства и достъпа до тях; 

 оценяване на заявленията за разрешения за употреба; 

 мониторинг на безопасността на лекарствата през целия им жизнен цикъл; 

 предоставяне на информация на медицинските специалисти и пациентите. 

EMA си сътрудничи тясно с националните регулаторни органи в страните от ЕС 

и с генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“ на Европейската 

комисия в рамките на партньорство, известно като Европейска регулаторна мрежа за 

лекарствата. Тя също така си взаимодейства с пациенти, медицински специалисти и 

представители на академичните среди. Не на последно място, Агенцията работи със 

своите сродни агенции, и по-специално с Европейския център за профилактика и 

контрол върху заболяванията (ECDC) и Европейския орган за безопасност на храните 

(ЕОБХ) 

EMA работи по независим, открит и прозрачен начин и се придържа към най-

високи стандарти в своите научни препоръки. Научните комитети на ЕМА предоставят 

независими публични препоръки за лекарствата за хуманна и ветеринарна употреба въз 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/partners_and_networks/general/general_content_000219.jsp&mid=WC0b01ac058003174e
http://ec.europa.eu/health/home_bg
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/general/general_content_000671.jsp&mid=WC0b01ac05809f8ed0
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/general/general_content_000671.jsp&mid=WC0b01ac05809f8ed0
https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/ecdc_bg
https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/ecdc_bg
https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/efsa_bg
https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/efsa_bg
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/general/general_content_000125.jsp&mid=WC0b01ac0580028a46
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/general/general_content_000217.jsp&mid=
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основа на изчерпателна научна оценка на данните. Агенцията публикува ясна и 

безпристрастна информация за лекарствата
4
 и одобрената им употреба в съответните си 

регистри за лекарства, които са и на сайта на Европейската комисия 

ЕМА осъществява мониторинг върху целия жизнен цикъл на лекарствените 

продукти, след като бъдат пуснати на пазара, по линия на системата за фармакологична 

бдителност, която регистрира всички неблагоприятни въздействия на лекарствата в 

ежедневната клинична практика.  

Първата правна рамка за фармакологичната бдителност влиза в сила с Директива 

2001/83/ЕО и Регламент (ЕО) № 726/2004. През 2012 г. са установени нови изисквания 

и процедури в Регламент 1027/2012 и Директива (2012/26/ЕС). 

Не се установяват функции, които да са свързани с ценообразуване и 

реимбурсирането в отделните страни членки, а това е делегирано на всяка страна 

членка. 

  

2.3. Кратка информация относно развитието на лекарствената политика в 

Р. България  

Законът за народното здраве (в сила от 01.01.1973 г., отменен от 01.01.2005 г.) 

заемаше важно място в съвременната лекарствена регулация. С него се гарантираха и 

финансираха от републиканския и от общинските бюджети „скъпоструващо лечение 

извън обхвата на задължителното здравно осигуряване по ред, определен от министъра 

на здравеопазването; разходи, свързани с общественото здравеопазване и др. 

Общинските съвети са конституирани като правни субекти, които „осигуряваха 

средствата за изплащане изцяло или частично на лекарствени средства, необходими за 

домашно лечение на гражданите
5
 за определени заболявания. Тази политика се 

прилагаше за финансиране на лекарства от страна на МЗ до 2005 г. 

Важна стъпка в развитието на лекарствената политика е приемането през 1995 г. 

на Закона за лекарствените средства и аптеките в хуманната медицина (ЗЛСАХМ – отм. 

2007 г.), който впоследствие претърпява редица промени и бива публикуван като нов 

закон, предвид мащабните му промени. С неговите разпоредби се поставя началото на 

лекарствената регулация чрез подзаконова нормативна база (правилници и наредби), 

касаещи „разрешаване и контрол на производството, регистрацията, клиничните 

изпитвания, употребата, вноса, износа, търговията на едро и на дребно в страната с 

лекарствени средства, предназначени за хуманната медицина, за да се осигури тяхното 

качество, ефективност и безопасност“
6
. 

Към министъра на здравеопазването са създават специализирани комисии  с 

различни сфери на приложение, вкл. и за цените на лекарствените средства през 2000 

г.. В тази комисия се включват медицински и други специалисти, които имат научни 

постижения и практически опит в съответните сфери на приложение на лекарствените 

средства. Членовете на специализираните комисии, условията и редът за тяхната 

работа се определят от министъра на здравеопазването.  

                                                 
4
European Medicines Agency (EMA)  

  https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/ema_en   
5
 Закон за народното здраве (отм.), чл. 4, ал. 3 

6
 Закон за лекарствените средства и аптеките в хуманната медицина (отм.), чл. 1 

https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/ema_en
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За хармонизиране с европейското законодателство през декември 2003 г. 

ЗЛАХМ претърпява редица промени. На Изпълнителната агенция по лекарствата 

(ИАЛ) се предоставят правомощия за издаване на разрешения за употреба на 

лекарствени продукти. Законът въвежда понятията и респективно процедурите, 

касаещи „съществено подобен лекарствен продукт” и „известни лекарствени 

вещества“, така както ги третира европейското законодателство. Включват се и 

европейският принцип за респектиране изключителността на данните (data exclusivity). 

Въвежда се поправката „Болар” и с нея се отговаря на очакванията на иновативната и 

на генеричната индустрия. Изравняват се стандартите с Европа и по отношение на 

проследяване на лекарствената безопасност – имплементирани са все по-сериозни 

изисквания към притежателите на разрешения, които са основа за пускане на 

продуктите на пазара, за да могат да отговорят на процесите за цени и реимбурсиране.. 

С Държавен вестник бр. 31 от 13 април 2007 г. е обнародван новият Закон за 

лекарствените продукти в хуманната медицина, с който се регламентира нова уредба на 

обществените отношения, свързани с разрешаването и надзора върху производството, 

употребата, клиничните изпитвания, рекламата, вноса, търговията, класификацията, 

проследяването на лекарствената безопасност и ценообразуването и реимбурсирането 

на лекарствените продукти, предназначени за хуманната медицина, както и изготвянето 

на Позитивен лекарствен списък. През годините 2003-2011г фигурират две комисии 

към Мин. Съвет, които действат независимо в областта на цените и реимбурсирането. 

С промените на ЗЛПХМ (ДВ, бр. 102 от 2012 г.) в Глава дванадесета 

„Регулиране на цените на лекарствените продукти“ се създава Национален съвет по 

цени и реимбурсиране на лекарствените продукти като регулаторен орган на цените на 

лекарствените продукти. 

 

2.4. Преглед на процесите по ценообразуване на лекарствени продукти 

В България системата за референтно ценообразуване и заплащане на лекарствата 

с публични средства започва със създаването на Националната здравноосигурителна 

каса, която реално започва да функционира през 2000 г.  

Същата година е създадена първата Комисия по цените на лекарствата към 

Министерство на здравеопазването, която полага основите на сегашните процеси на 

регулиране на цените на лекарствените продукти. През септември 2000 г. е издаден 

първият Каталог на регистрираните пределни цени в България.  

Процеси по въвеждане на заплащане на лекарствата с публични средства и 

изготвяне на Позитивен лекарствен списък, съобразно който Националната 

здравноосигурителна каса ги изплаща за домашно лечение, са въведени в края на  2003 

г., когато се създава Комисията по Позитивен лекарствен списък, след като в НЗОК се 

реализира преразход на изплатените средства за лекарства за извънболнично лечение от 

2002 г. от близо 100 млн. лева. [17] 
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Въпреки явно недостатъчния финансов ресурс в Закона за бюджета на НЗОК за 

2003г.  година спрямо 2002 година, касата успява да овладее нарастването на разходите 

чрез непопулярни сред обществото мерки, както е показано на Фиг. 1.
7
 

Реално, Позитивният лекарствен списък, на базата на който НЗОК заплаща 

лекарства за домашно лечение, започва да въвежда ред в системата на здравеопазването 

и още през 2004 г. и през 2005 г. преразходите за лекарства драстично спадат и НЗОК 

започва да се вмества през следващите години в гласуваните бюджети за лекарства. 

Фиг. 1. Средно месечен брой болни със заплатено от НЗОК лекарстволечение за 

диагнозите с най-голяма обращаемост към системата през 2002 и 2003 г.
8
 

 

 

2.4.1. Ценообразуване в България в периода 2000-2013 г.  

Законодателството в тази област в България е от началото на 1998 г., когато се 

създава НЗОК и се въвежда първият лекарствен списък, публикуван в ДВ, бр. 55 от 

2000 г. [24] 

Добрата европейска практика предполага регулиране на цените на лекарствата 

по определен ред, съгласно рамковата Директива 89/105/ЕИО
9
 относно прозрачността 

на този процес. На основание чл. 114 от Договора за функционирането на Европейския 

съюз на 01.03.2012 г. е съставено предложение за цялостна актуализация на Директива 

89/105/ЕИО с цел гарантиране  прозрачността на националните мерки, регулиращи 

цените на лекарствените продукти за хуманна употреба. [25] 

                                                 
7
 Годишен отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2003 година 
https://www.nhif.bg/get_file?section=document&pageId=11276&uuid=e17b551a-28cb-47d3-84d1-7fe74d78652f 

8
 Годишен отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2003 година, стр. 32. 

9
 Директива на Съвета от 21 декември 1988 г. относно прозрачността на мерките, регулиращи цените на 

лекарствените продукти за употреба от човека и включването им в обхвата на националните системи за 

здравно осигуряване (89/105/ЕИО) 

https://www.nhif.bg/get_file?section=document&pageId=11276&uuid=e17b551a-28cb-47d3-84d1-7fe74d78652f
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Националното ни законодателството в тази насока е претърпяло промени, като е 

преминало и през регулация, хармонизирана с Директива 89/105/ЕЕС, която в 

настоящия й вид е изключително архаична и не може да отговори на новите, променени 

условия, свързани с навлизането на много нови лекарствени продукти и съобразяване 

на всички финансови, законови и етични норми на обществото в ЕС. Започналият 

процес на промяна на тази директива се преустанови и не намери почва за развитие.[25]  

Анализът на Сметната палата на процесите по ценообразуване в страната за 

четири годишен период (2008 - 2011 г.) от 2012 г. показва до каква степен процесите на 

ценообразуване и реимбурсиране вървят некоординирано и без нужната 

административна отговорност, рефлектирайки в драстично повишаване на цените на 

лекарствата и удължаване на процесите на вземане на решения до 2011 г. и 

безконтролното разходване на средства за лекарства, както и липсата на прозрачност на 

взетите решения и ежегодна отчетност. Всички министерски кабинети са за посочения 

период са потърпевши от ситуацията. Очевидно дефицитът на кадри в тази област, 

както и политическите давления  се сериозно, според този доклад на Сметната палата. 

[1] 

Оттук следва забавяне достъпа на пациентите до редица лекарства на нашия 

пазар и драстично повишаване на цените за болнична употреба и за свободна продажба. 

Логично следва решението за въвеждане на единен държавен орган за определяне на 

цена и включване в системата на реимбурсиране на лекарствени продукти (Фиг.2). 

 

Фиг. 2. Органи за цени и реимбурсиране в Р. България 2000-2019 г. 

 

Разпоредбите за ценообразуването са допълвани и изменяни многократно в 10-

годишния период от почти всеки Министерски съвет, като доста практики трудно биха 

могли да бъдат предвидени и взети под внимание при изготвянето и въвеждането на 

такъв тип документи. Тази честа промяна в нормативната уредба, касаеща процесите на 
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ценообразуване, се предопределя в голяма степен от различни лобита и политически 

влияния. [12-16, 26-28]  

Това от своя страна не дава възможност за проследяемост и за адекватни 

публични анализи, които не са политика на нито един от всичките политически 

кабинети за периода 2000-2012 г. 

Първият опит за обединяване на процесите на ценообразуване и включване на 

лекарствените продукти в ПЛС с цел оптимизиране както на подаваните документи от 

страна на притежателите на разрешението за употреба (ПРУ), така и на сроковете за 

вземане на решения за включване на лекарствата в системата на заплащането им с 

публични средства, се въвежда с Комисията по цени към министъра на 

здравеопазването
10

. [13]  

Заедно с Комисията по Позитивен лекарствен списък към Министерски съвет 

двете комисии следва да прилагат европейските разпоредби относно срокове и 

прозрачност
11

 до 2013 г., когато започва да функционира самостоятелен орган - 

Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти (НСЦРЛП).  

Той е със статут на държавна комисия със седалище гр. София. Дейността на 

Съвета се финансира от държавния бюджет чрез бюджета на МЗ. Съветът функционира 

в съответствие с разпоредбите на Глава ХII на ЗЛПХМ [5] като сроковете за 

разглеждане на съответните процедури и вземане на решения,  просрочвани от 1-2 

години в предходните години, започват да се вместват в рамките на 4-6 месеца за 2014 

и 2015 год.  

Към настоящия момент нормативната рамка на процесите на ценообразуване в 

България е определена със Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина 

(ЗЛПХМ) Глава ХII, Регулиране на цените на лекарствените продукти. Глава ХII  на 

ЗЛПХМ е хармонизирана с Директивата за прозрачност 89/105/ЕИО и обединява  

процеса по вземане на решение за включване на лекарствата в ПЛС и определяне на 

реимбурсната им цена.  

Разпоредбите на Директивата за прозрачност 89/105/ЕИО не засягат 

националните политики за определяне на цените и организацията на схемите за 

социално осигуряване дотолкова, доколкото е необходимо за въвеждане на процедура 

за постигане на прозрачност и спазване на сроковете за вземане на решения. Държавите 

членки имат свободата да организират своите системи за социално осигуряване и 

ценообразуване съгласно икономическото състояние на страната. Този документ е 

основа за въвеждане на единен орган в страната за цени и реимбурсиране.
12

 

С Позитивния лекарствен списък (ПЛС) се въвеждат и първите правила за 

включване на лекарства в системата на заплащане с публични средства, както и се 

регламентира публикуването на списъци с лекарства на интернет страницата на НЗОК. 

С въвеждането на ПЛС се прекратява съществуващата практика в НЗОК през 2002 г, 

когато списъкът с лекарства на интернет страницата на НЗОК е актуализиран 33 пъти, 

                                                 
10

 Изменение в ЗЛПХМ, обн. ДВ. бр. 60 от 05.08.2011 г. 
11

 Изменението в ЗЛПХМ е обнародвано в ДВ, бр. 102/2012 г. 
12

 Директива 89/105/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 г. 
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заради непрекъснатото включване на нови лекарствени продукти, водещо до 

преразхода от 100 млн. лв. в НЗОК.
13

 

 

2.5. Въвеждане на оценка на здравните технологии в Р. България 

Нормативните разпоредби на Директивите на Европейския парламент не засягат 

националните политики за определяне на цените и организацията на схемите за 

социално осигуряване. Държавите членки имат свободата да организират своите 

системи за социално осигуряване, ценообразуване и реимбурсиране на лекарствата, 

съгласно икономическото състояние на страната, но в пълна прозрачност, съобразно 

законовите разпоредби.  

След Окончателен доклад за финансирането на здравеопазването – Диагностика 

и преглед на предвидените реформи от май 2015 г. на Световната банка [29] и 

Международен Доклад на ЕК [30] се предприемат мерки за повишаване на 

ефективността на лекарственото лечение с цел подобряване качеството на живот на 

пациентите и намаляване на разходите за лечение чрез въвеждане на механизмите за 

оценка на здравните технологии при провеждане на лекарствената политика. Това 

рефлектира в много страни членки и съответно не закъснява и при нас. [31] 

Въпреки политическото си предназначение, оценката на здравни технологии 

(ОЗТ) винаги трябва да бъде базирана на изследователски и научни методи, подкрепена 

с данни от реалната практика. ОЗТ
14

 е мултидисциплинарен процес, обобщаващ 

систематично, прозрачно, безпристрастно и ясно информация по медицински, 

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

технологии Нейната цел е да предоставя информация за формулирането на здравни 

политики и решения, съсредоточени върху пациентите, както и постигане на  

максимален резултат от вложените средства.[5] 

Приложението на фармакоикономиката при оценка на иновативните лекарства е 

пряко свързано с практиката на ценообразуване, контрол на цените и определяне на 

статуса на реимбурсиране на лекарствените продукти във всички страни от ЕС. Освен в 

тези две основни области, фармакоикономиката
15

 намира приложение и при 

разрешаването за употреба  на лекарствата,  при  вземане на решения за разработване 

на нови лекарства, при оценка на здравните технологии и създаване на национални 

стандарти и др.[28] Регулаторните институции, които са отговорни за ценообразуването 

и включването на лекарствата за заплащане с публични средства имат най-голяма 

необходимост от фармакоикономически оценки, за да могат да разпределят 

                                                 
13

 Национална здравноосигурителна каса, секция „Лекарствени продукти“, Списък с лекарствени 

продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията, реда, 

механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени 

продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на 

отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, 

https://www.nhif.bg/page/45 
14

 Понятието е дефинирано в Допълнителни разпоредби, § 1, т. 42б на Закона за лекарствените продукти 

в хуманната медицина  
15

 В чл. 30а, ал. 1, т. 3 на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на 

цените на лекарствените продукти, се въвежда анализа на фармакоикономическите показатели  

https://www.nhif.bg/get_file?section=document&pageId=10511&uuid=8C4B7507BF1B43C6E05400144FFB42AE
https://www.nhif.bg/get_file?section=document&pageId=10511&uuid=8C4B7507BF1B43C6E05400144FFB42AE
https://www.nhif.bg/get_file?section=document&pageId=10511&uuid=8C4B7507BF1B43C6E05400144FFB42AE
https://www.nhif.bg/get_file?section=document&pageId=10511&uuid=8C4B7507BF1B43C6E05400144FFB42AE
https://www.nhif.bg/get_file?section=document&pageId=10511&uuid=8C4B7507BF1B43C6E05400144FFB42AE
https://www.nhif.bg/page/45
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ограничените бюджетни ресурси по най-ефективен и справедлив начин и съобразно 

рентабилността на новите лекарства.  

Мотивите според лекарственото законодателство е, че въвеждането на оценка на 

здравните технологии в България е свързано с повишаване на ефективността на 

лекарственото лечение с цел подобряване качеството на живот на пациентите и 

намаляване на разходите за лечение, което е една от препоръките на Световната банка 

от май 2015 г.  

В съответствие с това и в изпълнение на заложените цели в Концепция „Цели за 

здраве 2020“
 16

 на Министерството на здравеопазването, с промяна в ЗЛПХМ през юни 

2015 г., се въвежда ново изискване за оценка на здравни технологии при включването 

на лекарствени продукти в ПЛС с ново за ПЛС международно непатентно 

наименование.[5] 

Така през декември 2015 г. се включва нов етап в процеса на ценообразуване на 

лекарствата – оценка на здравните технологии, регламентирана с Наредба № 9 за 

условията и реда за извършване на оценка на здравните технологии на министъра на 

здравеопазването (Обн., ДВ, бр. 97 от 11.12.2015 г., отм. ДВ. бр. 26 от 29.03.2019 г.). 

Дейността е възложена на Националния център за обществено здраве и анализи 

(НЦОЗА) чрез Комисия за оценка на здравните технологии като консултативен орган 

към директора. 

 Анализът се въвежда след като това е факт в редица страни от Западна Европа, 

и Източна Европа като Полша, Унгария, Хърватска. В Латвия, Литва и Естония 

въвеждат фармакоикономическите методи още през 2002 г.   

Комисия за оценка на здравните технологии изготвя доклади за оценката на 

здравните технологии за лекарствените продукти, принадлежащи към ново 

международно непатентно наименование, което не е включено в съответното 

приложение на Позитивния лекарствен списък. Докладът за ОЗТ е част от 

документацията, подавана към Националния съвет по цени и реимбурсиране на 

лекарства, за включване в ПЛС на лекарствените продукти, които принадлежат към 

международно непатентно наименование, което не е включено в съответното 

приложение на ПЛС.  Докладът за ОЗТ дава препоръка, която съдържа извод в едно от 

следните три направления: 

1. Включване на лекарствения продукт в Позитивния лекарствен списък; 

2. Невключване на лекарствения продукт в Позитивния лекарствен списък;  

3. Включване на лекарствения продукт в Позитивния лекарствен списък при 

определени условия (които се описват подробно и ясно). [32]  

Промени в ОЗТ – март 2019 г. ДВ бр. 26 

Съгласно чл. 29, ал. 6 (предишна ал. 5, изм. ДВ, бр. 26 от 2019 г.), на Наредбата 

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

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

принадлежащи към ново международно непатентно наименование след положителна 

оценка на здравните технологии, за които има поне една положителна оценка на 
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 Концепция „Цели за здраве 2020“, София 2015 г., изд. от МЗ на Р. България. 
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здравните технологии от държавна институция на Великобритания, Франция, Германия 

и Швеция.  

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

Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти прави оценка 

на ефикасност, а при наличие на данни и за терапевтична ефективност и/или 

съотношението разход-резултат е стойностно неефективно се включват в съответното 

приложение на ПЛС със задължение за проследяване на ефекта от терапията. 

Промяната е въведена  с чл. 31а на Наредбата за условията, правилата и реда за 

регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти  в сила от 01.03.2019 

г. [28]   

Логично при така поставените нормативни изисквания за работата на НСЦРЛП 

при взимане на решения за включване на лекарствени продукти, принадлежащи към 

ново международно непатентно наименование в ПЛС, възниква въпросът за 

рационалността от въведения процес за оценка на здравните технологии. 

С изменението на чл. 259, ал. 1, т. 6 на Закона за лекарствените продукти в 

хуманната медицина (ЗЛПХМ), обн. в ДВ. бр.102 от 2018 г. и в сила от 01.01.2019 г., се 

възлага на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, да 

извършва оценка на здравните технологии на лекарствените продукти. Съгласно 

посоченото изменение оценката на здравните технологии се извършва в производствата 

по включване на лекарствени продукти, принадлежащи към ново международно 

непатентно наименование, при разширяване на терапевтичните показания на 

лекарствен продукт, за които до момента не е било заплащано с публични средства, 

както и като самостоятелно производство, инициирано по искане на притежателите на 

разрешения за употреба на лекарствени продукти, НЗОК или МЗ.  

Изменението в ЗЛПХМ наложи и промяна в Наредбата за условията, правилата 

и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти [28]. 

Разписани са условията, реда и критериите за определяне на лекарствените продукти, за 

които ще се извършва проследяване на ефекта от терапията, срока и лечебните 

заведения, в които ще се провежда. Посочен е и реда, по който ще се извършва самата 

оценка на ефекта от терапията. 

Друга промяна от обнародването в ДВ. бр. 26 от 29.03.2019 г. на измененията и 

допълненията с наредбата е оптимизиране на режима по ценообразуване на 

лекарствените продукти. Намалява се броят на държавите членки - от 17 на 10, в които 

да се търсят най-ниските цени на лекарствените продукти без да се делят на основни и 

допълнителни държави.( Фиг. 2A) 

При липса на цени за определен лекарствен продукт в референтните държави се 

въвежда правилото да се търси най-ниска цена на лекарствен продукт със същото 

международно непатентно наименование, лекарствена форма и количество активно 

вещество в дозова единица.  

С промяната се цели преустановяването на случаите, в които на българския 

пазар се пускат опаковки, които не се намират в другите европейски държави и 

съответно не могат да попаднат в обхвата на външното ценово рефериране.  

Тази разпоредба заменя реферирането на цени към предварително заложени 

граници на „най-близка опаковка“. 
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Извършването на оценка на здравните технологии е предпоставка за мотивирано 

вземане на решения от страна на заплащащите институции, относно заплащането на 

даден лекарствен продукт с публични средства. В този смисъл от резултата от нейното 

извършване се ползват както притежателите на разрешения за употреба, които желаят 

техните продукти да бъдат включени в националната система за заплащане, така и 

заплащащите институции. 

 

 

3.  КОНСТАТАЦИИ ПО ОБЛАСТИ НА АНАЛИЗ НА ПРОЦЕСИТЕ НА 

ЦЕНООБРАЗУВАНЕ И РЕИМБУРСИРАНЕ НА ЛЕКАСТВА  

 

3.1. Анализ на нормативна уредба на ценообразуването на лекарствените 

продукти в България до 2019 г. 

Нормативната уредба на ценообразуването на лекарствени продукти е част от 

провежданата в страната лекарствена политика. Лекарствената политика се разглежда 

като съвкупност от правни норми, действащи към момента в Р България, като 

регулацията й е предвидена в следните закони: Закон за здравето, Закон за здравното 

осигуряване, Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина, Закон за 

лечебните заведения, Закон за бюджета на НЗОК. 

 

Законът за здравето (ЗЗ) регулира обществените отношения, свързани с 

опазване на здравето на гражданите. Здравето, определено като състояние на пълно 

физическо, психическо и социално благополучие, е национален приоритет и се 

гарантира от държавата чрез равнопоставеност при ползване на здравни услуги и 

осигуряване на достъпна и качествена здравна помощ. ЗЗ по отношение на 

лекарствената политика, урежда статута на аптеките като здравни заведения, които са 

структури на националната система за здравеопазване, в които медицински и 

немедицински специалисти осъществяват дейности по опазване и укрепване здравето 

на гражданите.[3] 

Със същия закон са гарантирани правата на пациентите при хоспитализация да 

бъдат информирани за цената на всяка една медицинска услуга, манипулация, лечение 

и лекарствените продукти в извънболничната и болничната помощ, както и 

уведомяването на пациентите от лекуващите лекари относно потенциалните рискове, 

свързани с предлаганите диагностично-лечебни методи, включително страничните 

ефекти и нежеланите лекарствени реакции, болка и други неудобства.’ 

С цел предотвратяване конфликт на интереси е забранено участието на членове 

на управителни и контролни органи на производители, вносители и търговци на 

лекарствени продукти в представителни организации за защита правата на пациентите. 

Качеството на орган, оправомощен да контролира спазването на утвърдените 

фармакотерапевтични ръководства и извършването на оценка на ефективността на 

терапията в съответствие с критериите по чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените 

продукти в хуманната медицина, е създадената по Закона за здравето (ЗЗ) 

Изпълнителна агенция "Медицински надзор" (ИАМН), която обединява функциите на 
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Изпълнителна агенция „Медицински одит“ и Изпълнителната агенция по 

трансплантации, считано от 01.04.2019 г. 

В Закона за здравето са предвидени имуществени санкции за лечебните 

заведения, които нарушават реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти, 

закупени със средства от държавния бюджет. 

С Държавен вестник бр. 24 от 22.03.2019 г. Законът за здравето
17

 е изменян до 

момента 77 пъти. 

 

Законът за здравното осигуряване (ЗЗО) регламентира организациите и редът 

за финансиране на общественото здравеопазване чрез държавните органи и НЗОК. 

Законът определя начина, по който се извършва събиране и разходване на средства чрез 

НЗОК за целите на доболничната и болничната помощ. Този закон създава и 

нормативна основа за частното здравно осигуряване на доброволен принцип. [4] 

В ЗЗО отново е ограничено правото на участие на собственици, членове на 

управителни и контролни органи на търговски дружества или еднолични търговци с 

предмет на дейност производство, внос, търговия на едро или дребно с лекарствени 

продукти; съдружници или акционери, притежаващи над 5 на сто от капитала на 

търговски дружества с предмет на дейност производство, внос, търговия на едро или 

дребно с лекарствени продукти в Надзорния съвет на НЗОК, с цел избягване конфликт 

на интереси. 

Със закона са предвидени средства на НЗОК за разходване за заплащане на 

медицински дейности, включително осигуряването на лекарствени продукти и 

медицински изделия за тях, като са определени в закона за бюджета на НЗОК за 

съответната календарна година. НЗОК заплаща за оказването на определени видове 

медицинска помощ, като министърът на здравеопазването определя с наредба списък 

на заболяванията, за чието домашно лечение НЗОК заплаща напълно или частично 

лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални 

медицински цели. За лекарствените продукти, включени в ПЛС, НЗОК договаря с 

притежателите на разрешенията за употреба или с техни упълномощени представители 

отстъпки от стойността за опаковка. В закона е предвидено включване лекарствени 

продукти, предназначени за лечение на злокачествени заболявания в условията на 

болнична медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните 

медицински дейности. 

Този закон предвижда осъществяването на дейностите по него да бъдат уредени 

чрез Националния рамков договор, който за медицински дейности се подписва между 

НЗОК и БЛС, а за денталните дейности между НЗОК и Българския зъболекарски съюз. 

Законът за здравното осигуряване (обн. ДВ, бр. 70 от 19.06.1998 г., посл. изм. 

ДВ, бр. 24 от 22 март 2019 г.) е претърпял 115 броя промени от обнародването му. 

В чл. 45 от Закона за здравното осигуряване на НЗОК е регламентирана 

отговорността по администриране разпределението на бюджетно определените 

средства за заплащане на оказано медицинско обслужване включително и за лекарство 

лечението на пациентите.  
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 Обн. ДВ. бр. 70 от 10.08.2004 г., посл. изм. ДВ. бр. 24 от 22.03.2019 г. 
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Видно от нормата е, че основната задача на НЗОК е да осъществява и 

администрира задължителното здравно осигуряване в България, в частта му по 

управлението на събраните средства и заплащането на използваните здравни дейности 

и лекарства в полза на здравноосигурените лица.  

Поради публичния характер на средствата, които се разходват при тази дейност, 

тя има особена нормативна регламентация и подлежи на специални правила за 

договаряне на ежегодни отстъпки чрез задължително централизирано договаряне от 

стойността между НЗОК и притежателите на разрешение за употреба или техни 

упълномощени представители.  

Целта на допълнителните отстъпки е потребителят - пациент да заплаща по-

ниска цена от вече договорената, като частта от цената, заплащана от НЗОК, остава 

непроменена.  

Препоръки: 

С цел оптимизиране прилагането на ЗЗО е необходимо при задължителното 

договаряне на отстъпки за лекарствените продукти, чиято част се заплаща от НЗОК, да 

има:  

 механизми за въздействие и стимулиране предлагането на търговски отстъпки, 

които да доведат до намаляване цените на лекарствените продукти за пациента и 

НЗОК; 

 законодателни промени по отношение облекчаване на данъчния режим за 

притежателите на разрешение за употреба на лекарствен продукт или 

упълномощените техни представители при по-високи стойности на 

договорените отстъпки. 

 

Законът за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) [5] 

цели създаване на условия, които осигуряват пускане на пазара на лекарствени 

продукти, които отговарят на изискванията за качество, безопасност и ефикасност. Той 

изцяло стъпва на европейските  правила на Директива 2001/83/ЕС. 

В закона са посочени органите, пряко участващи и определящи развитието на 

лекарствения сектор, като част от националната здравна политика и чиито дейности са 

пряко свързани с пускане на пазара и контрол над лекарствените продукти, 

предназначени за хуманна употреба. 

ЗЛПХМ е подреден в Глави, които включват условията и реда за разрешаване 

употребата или регистрацията на промишлено произведени или произведени по метод, 

включващ промишлен процес, лекарствени продукти, предназначени за хуманната 

медицина; разрешаване производството и вноса на лекарствени продукти; 

производството, вноса и търговията на едро с активни вещества; разрешаване и 

провеждане на клинични изпитвания; търговията на едро и на дребно с лекарствени 

продукти; паралелен внос на лекарствени продукти; посредничество в областта на 

лекарствените продукти; износ на лекарствени продукти; рекламата на лекарствени 

продукти; проследяване безопасността на пуснатите на пазара лекарствени продукти; 

класификацията за начина на предписване и отпускане на лекарствените продукти; 

контрола на производството и вноса, на търговията на едро и дребно, провеждането на 

клинични изпитвания, на рекламата и на системата за проследяване безопасността на 
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пуснатите на пазара лекарствени продукти. Тези процеси и процедури са 

взаимосвързани и се базират на лекарственото досие, което се изготвя от заявителя на 

досието, производство и търговски взаимоотношения.   

В Глава дванадесета „Регулиране на цените на лекарствените продукти“ са 

разписани процедурите по ценообразуване на лекарствените продукти; изготвянето на 

позитивен лекарствен списък и оценката на здравни технологии (ОЗТ).  

Посочени са изискванията по процедурите за пускане на пазара на лекарствени 

продукти, включително процедури по взаимно признаване и децентрализирани 

процедури и специфични изисквания за хомеопатични лекарствени продукти и за 

традиционни растителни лекарствени продукти.  

Нормативният акт определя рамката за провеждането на клинични изпитвания 

на територията на страната, включително за неинтервенционални проучвания и за 

дейността на етичната комисия за клинични изпитвания. 

Засегната е регулацията на цените на лекарствените продукти, изразяваща се в: 

създаването от 21.12.2012 г. на Национален съвет по цени и реимбурсиране на 

лекарствени продукти (НСЦРЛП). Дейността на Съвета обхваща регулация на цените 

на лекарствените продукти, включвани в Позитивния лекарствен списък по чл. 262, ал. 

1 и заплащани с публични средства, в съответствие с най-ниските референтни цени от 

държави членки на ЕС; регулация на пределните цени на лекарствените продукти, 

които се отпускат по лекарско предписание, извън тези, включени в Позитивния 

лекарствен списък, в съответствие с най-ниските референтни цени от държави членки; 

регистрация на максимални продажни цени на дребно на лекарствените продукти, 

които се отпускат без лекарско предписание.  

Позитивният лекарствен списък се изготвя и поддържа от Съвета и включва 

лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание и заплащани със средства 

от бюджета на НЗОК, от държавния бюджет извън обхвата на задължителното здравно 

осигуряване, от бюджета на лечебните заведения по чл. 5 от Закона за лечебните 

заведения и от бюджета на лечебните заведения с държавно и/или общинско участие по 

чл. 9 и 10 от Закона за лечебните заведения. Позитивният лекарствен списък
18

 включва: 

1. лекарствени продукти, предназначени за лечение на заболявания, които се 

заплащат по реда на Закона за здравното осигуряване; 

2. лекарствени продукти, заплащани от бюджета на лечебните заведения по чл. 5 от 

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

общинско участие по чл. 9 и 10 от Закона за лечебните заведения; 

3. лекарствени продукти, предназначени за лечение на СПИН, на инфекциозни 

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

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

задължителни имунизации и реимунизации, ваксини по специални показания и при 

извънредни обстоятелства, специфични серуми, имуноглобулини; 

4. пределна цена на лекарствените продукти по чл. 261а, ал. 4 по елементи, 
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 Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина, обн. посл. изм. ДВ. Бр. 17/26.02.2019 г. – чл. 

262, ал. 6. 
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като МЗ и НЗОК могат да правят предложения до Съвета за преразглеждане на 

включени лекарствени продукти в Позитивния лекарствен списък. НЗОК заплаща 

лекарствените продукти, включени в ПЛС, при условията и по реда на Наредба № 10 от 

2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната 

здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични 

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

механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК [33], по чл. 

45, ал. 9 от Закона за здравното осигуряване. Лекарствените продукти по чл. 45, ал. 10, 

13 и 21 от Закона за здравното осигуряване, за които не са договорени отстъпки, не се 

включват в Позитивния лекарствен списък. 

Цените на лекарствените продукти се регулират с Наредба за условията, 

правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти
19

, 

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

Въз основа на предоставена от МЗ информация за количествата, които са 

посочени по заплатени лекарствени продукти, включени в ПЛС за предходния един 

месец, специализирана електронна система ще извършва анализ за установяване на 

недостиг на лекарствени продукти, включени в ПЛС на територията на страната. 

Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 4 от Наредба №  4 за специализираната електронна система за 

проследяване и анализ на лекарствените продукти (обн. ДВ. 46 от 11.06.2019г.) 

недостиг се установява при наличие на количества от съответния лекарствен продукт 

по-малко от 65% от необходимите количества за задоволяване на здравните 

потребности на населението за период от един месец, изчислен въз основа на 

средномесечното потребление на съответния лекарствен продукт за предходните 6 

месеца.  

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

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

и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти
20

 съдържа 

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

сравнителен анализ на терапевтичната ефикасност, ефективност и безопасност на 

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

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

Съгласно чл. 262в, ал. 2 от ЗЛПХМ, НЗОК и МЗ следва да извършват анализ на 

събираната от лечебните заведения информация за ефекта от терапията на лекарствени 

продукти, определени от НСЦРЛП. Задължението за лечебните заведения да 

проследява този ефект от терапията е въведено с ДВ. бр. 102 от 2018 г., в сила от 

01.01.2019 г. 

Със средства от държавния бюджет извън обхвата на задължителното здравно 

осигуряване, гласи разпоредбата на чл. 263 на ЗЛПХМ, могат да се заплащат 

лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание, които не са включени в 

ПЛС, необходими за профилактика или лечение при епидемични взривове, епидемии, 

пандемии, както и при наличието на предполагаемо или потвърдено разпространение 

на химически или биологични агенти или ядрена радиация. 
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 Обн. ДВ, бр. 40 от 30.04.2013 г. 
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 Обн. ДВ. бр. 40 от 30.04.2013 г. 
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Конкретно свързани с лекарствените продукти и регламентирани в ЗЛПХМ са 

около 26 броя наредби и правилници и тарифи за таксите. 

ЗЛПХМ (обн. ДВ, бр. бр. 31 от 13.04.2007 г., посл. изм. и доп., ДВ. бр. 17 

от26.02.2019 г.) е претърпял до момента 29 промени. 

Какви са промените в лекарствената регулация след въвеждането на оценка на 

здравните технологии на включените в ПЛС лекарствени продукти и определяне на 

условията и редът, по който МЗ и НЗОК могат да направят предложение но НСЦРЛП 

за преразглеждане на включени лекарствени продукти в ПЛС
21

 с измененията в 

нормативната уредба от 29.03.2019 г.: 

Промени при оценка на здравни технологии, в сила от 1 април 2019, съгласно 

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

лекарствените продукти [28]: 

1. На ниво ЗЛПХМ изрично се дефинира органът, отговорен за извършване на 

оценка на здравните технологии (ОЗТ) на лекарствени продукти – Националният съвет 

по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти. 

 Посочват се ясно сроковете за извършване на оценката, както и нейният 

предметен обхват. ОЗТ се извършва за лекарствени продукти, принадлежащи към ново 

международно непатентно наименование, както и при въвеждане на ново терапевтично 

показание за лекарствен продукт.  

Освен от заявителя, притежателят на разрешението за употреба, който подава за 

регистриране на цена, включване в ПЛС и съответно подава изискуемите документи за 

ОЗТ. 

 Новото в законодателството е, че по предложение на НЗОК и МЗ се извършва 

оценка на здравните технологии за вече включени продукти в ПЛС. Промяната има за 

цел да оптимизира процеса по оценка и включване на лекарствени продукти в 

Позитивния лекарствен списък.  

Вземането на решение за включване на лекарствен продукт в системата на 

заплащане с публични средства е в пряка зависимост от получената оценка на 

здравната технология за същия продукт. С оглед на това, протичането на процеса по 

ОЗТ и включване на ПЛС пред един орган в рамките на една обща административна 

услуга ще доведе от една страна до оптимизиране на ангажирания административен 

капацитет, а от друга страна ще улесни заявителите на съответната процедура.  

Предвиденият срок от 180 дни за включване на лекарствени продукти с ново 

международно непатентно наименование в ПЛС, за които се извършва оценка на 

здравните технологии е в съответствие с изискванията на Директива на Съвета 

89/105/ЕИО от 21 декември 1988 година относно прозрачността на мерките, 

регулиращи цените на лекарствени продукти за употреба от човека и включването им в 

обхвата на националните системи за здравно осигуряване.  

Към момента производството по ОЗТ протича пред един орган, който трябва да 

се произнесе в 90-дневен срок, като след това 90-дневен срок е предвиден и за  

Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти да включи 
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 Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените 

продукти, Обн. ДВ. бр. 40 от 30.04.2013 г, последно изм. и доп. с ДВ. бр. 26 от 29.03.2019 г. 
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продукта в ПЛС. В промените се запазва общият срок от 180 дни, тъй като се подават 

еднократно документи за ОЗТ и за включването в ПЛС на съответните лекарствени 

продукти, като двете процедури се разглеждат като една обща административна услуга. 

Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти в 

изпълнение на задълженията си, произтичащи от чл. 259, ал.1, т. 4 от ЗЛПХМ и глава 

седма от Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на 

цените на лекарствените продукти, утвърждава, отменя или изменя фармако-

терапевтични ръководства, които включват критерии за оценка на резултата от 

прилаганата терапия и алгоритми за лечение с лекарствени продукти, съгласувано със 

съответния експертен съвет по медицинска специалност или медицинска дейност по чл. 

6а, ал. 1, т. 1 от Закона за здравето. 

При извършването на анализ на същността на тези ръководства от гледна точка 

на тяхното съдържание, а именно извършване на оценка на резултата на прилаганата 

терапия с лекарствени продукти се налага изводът, че същите ще пораждат задължения 

за своите адресати за следването на определено поведение при прилагането на 

лекарствени продукти и съответно ще засягат правната сфера на неограничен кръг от 

субекти. 

 По този начин същите имат характер на нормативен административен акт. На 

ниво закон и въз основа на изискванията, определени в Наредбата за условията и реда 

за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, НСЦРЛП получава 

задължението да определя лекарствените продукти, за които определя режим по 

проследяване на ефекта от терапията. 

Дава се възможност на НСЦРЛП да извършва информационна, издателска и 

научна дейност, свързана с предмета на дейност на органа – ценообразуването и 

реимбурсирането на лекарствените продукти. По този начин НСЦРЛП ще има 

възможност да систематизира и публикува интересни актуални теми в сферата на 

ценообразуването на лекарствените продукти. 

Създават се разпоредби, чрез които се прави по-прецизна и пълна уредба на 

оценката на здравните технологии.  

Изрично се изключват от приложното поле на ОЗТ генеричните лекарствени 

продукти и лекарствените продукти с добре установена употреба. Едновременно с това 

се предлага ОЗТ да се извършва освен за нови INN и за нови показания. Практиката до 

момента посочва, че в някои случаи въвеждането в системата на заплащане с публични 

средства на ново показание за продукт, който вече е включен в ПЛС, може да генерира 

сериозен разход за бюджета на публичния фонд. 

Въвежда се правно основание за събиране на държавна такса за извършване на 

ОЗТ, каквато до момента не фигурира в ЗЛПХМ и тази дейност се финансира изцяло от 

държавния бюджет. 

Отстранява се съществуващ проблем в практиката - да се обжалват актовете на 

НСЦРЛП по съдебен път. На съдебен контрол подлежат единствено актовете на 

Комисията по прозрачност, но не и първоначалният акт, станал причина за повдигането 

на съдебния спор - издаден от НСЦРЛП. 

Разширява се кръгът на контролиращите цените на лекарствените продукти 

субекти, като се предлага в процеса да бъдат включени регионалните здравни 
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инспекции по места по отношение на цените на дребно на лекарствените продукти. 

Към момента контролът по спазване на правилата за ценообразуване на лекарствените 

продукти е изцяло в правомощията на Националния съвет, който разполага само с 3-ма 

инспектори. Обект на проверка са около 4000 аптеки и 2000 търговци на едро с 

лекарствени продукти. По този начин контролните функции ще се упражняват в по-

голям обем и с по-голяма интензивност. 

Прецизира се размерът на налаганата санкция за продажба на лекарствени 

продукти в нарушение на образуваните им цени, за да съответства на извършеното 

нарушение, което от своя страна я прави и несъбираема. 

Измененията и допълненията на ЗЛПХМ въвеждат промени, необходими за 

упражняване в пълен обем на контролните функции на НСЦРЛП по ЗЛПХМ и 

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

лекарствените продукти. Предоставя се възможност за ангажиране на 

административно-наказателна отговорност за нарушения, наказуеми не само по чл. 289, 

ал. 1 и 2 от ЗЛПХМ, но и по чл. 294 от ЗЛПХМ, установяването на които, съответно 

налагането на санкциите, се извършва по общия ред от органите по чл. 295 от ЗЛПХМ. 

Такива нарушения са продажбата на лекарствен продукт без образувана пределна цена 

и липсата на посочени маркирани продажни цени върху опаковката на лекарствения 

продукт. 

 

Препоръки: 

1. Въвеждането с наредбата по чл. 261а, ал. 5 от ЗЛПХМ на изискването за поне 

една положителна оценка на здравните технологии от държавна институция на 

Великобритания, Франция, Германия и Швеция, което не беше факт в предходната 

разпоредба, където се изискваше да се декларира дали има публикувани оценки в 

страни на ЕС.  Освен това Германия и Швеция не са сред референтните страни в ЕС.  

2. Счита се, че ще доведе до забавяне стартирането на процедура по 

ценообразуване и заплащане с публични средства в България за нови лекарствени 

продукти, принадлежащи към ново непатентно наименование, тъй  като ще се наложи 

да има подобна публикация.  

3. Влияние върху процеса по ценообразуване в страната ще окаже и изискването за 

заплащане на INN, към което принадлежи лекарственият продукт/комбинацията, от 

обществен здравноосигурителен фонд при същите терапевтични показания, поне в 5 от 

17 държави
22

, за който е направена оценка. (Фиг. 2A) 

 

Фиг.2A. Рефериране на ЛП  на 4 нива за ПЛС  - 2019 г.  
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 Чл. 262, ал.  3 от ЗЛПХМ и чл. 29, ал. 1, т. 3 от Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и 

регистриране на цените на лекарствените продукти 
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Законът за лечебните заведения (ЗЛЗ) регламентира видовете лечебни 

заведения и техния правен статут, дейност, процедурите по откриването и закриването 

им, правилата за акредитация и регистрация, управленската им структура и реда за 

преобразуване и приватизация на лечебни заведения, които са публична или общинска 

собственост. В него е очертана законовата рамка и за създаването на лечебни заведения 

за болнична или извънболнична помощ: от държавата, от общините и от други 

юридически или физически лица, като независимо от собствеността си те са 

равнопоставени. Медицинската дейност на всяко лечебно заведение подлежи на 

контрол. 

В частност, относно лекарствени продукти е уреден въпросът за провеждането 

на клинични изпитвания от: медицински центрове, медико-дентални центрове и 

дентални центрове; диагностично-консултативни центрове; лечебни заведения за 

болнична помощ; центрове за психично здраве; центрове за кожно-венерически 

заболявания; комплексни онкологични центрове; диализни центрове. 

В закона е дадена правната възможност, чрез правилник за устройството, 

дейността и вътрешния ред на лечебните заведения да създават медицински съвет; 

лечебно-контролна комисия; комисия по вътреболнични инфекции; и съвет по здравни 

грижи. 

ЗЛЗ (обн. ДВ, бр. 62 от 9.07.1999 г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 42 от28.05.2019 г., в 

сила от 3.06.2014 г.) е претърпял 56 промени. 

В чл. 74, ал. 2 от Закона за лечебните заведения е регламентирана възможността 

за създаване на комисии по медицинска етика, лекарствена политика, развитие на 

информационното осигуряване, както и други според потребностите на лечебното 
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заведение. Разпоредбата е препоръчителна. А това е предпоставка за субективното й 

приложение и до непрозрачност при вземането на решения за провежданата 

лекарствената политика в практиката на лечебните заведения.  

Подобна непрозрачност може да рефлектира във вътреболнични противоречия и 

конфликти. 

Констатация: съществуването на Комисия по лекарствена политика в 

лечебните заведения, съгласно чл. 74, ал. 2 на Закона за лечебните заведения, не е 

задължително уредена и не е ясно какви са нейните функции и с каква цел се създава. 

Предложения:  

Да се допълни текстът на чл. 74, ал. 1 на Закона за лечебните заведения, като се 

създаде нова т. 5 с императивен характер, регламентираща създаването на Комисия по 

лекарствена политика, с постоянни функции. Дейността на комисията следва да е 

насочена към прилагането на фармако-терапевтичните ръководства, като при проблеми 

в лекарствената терапия да се информират съответните медицински научни дружества 

и експертни съвети към министъра на здравеопазването. 

 

Законът за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г. 
(ЗБНЗОК) [7] се съставя в съответствие с бюджетната рамка на институцията за 

съответната календарна година. С него се гарантира пакетът здравноосигурителни 

дейности в обхвата на задължителната здравно осигуряване. Законът за бюджета на 

НЗОК за 2019 г.
23

 осигурява 490 мил. лв. допълнителни средства за разходи и 

трансфери – всичко, спрямо закона за 2018 г. В него са заложени следните параметри за 

разходи и трансфери за лекарства през 2019 г.: 

 здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти, медицински изделия и 

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

страната, за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания и 

лекарствени продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и 

инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии, в условията на 

болничната медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните 

медицински услуги – в размер общо на 1 117 800, 0 хил. лв.; 

 здравноосигурителни плащания за медицински изделия, прилагани в болничната 

медицинска помощ – 104 000,0 хил. лв.; 

 плащания от трансфери от Министерството на здравеопазването по ал. 1, ред 3 

за лекарствени продукти – ваксини и дейности по прилагането им по чл. 82, ал. 2, т. 3 

от Закона за здравето – 6 576,0 хил. лв. 

Целта на ЗБНЗОК е публичните средства да бъдат разходвани законосъобразно, 

прозрачно и ефективно чрез съответната нормативна уредба и контролни механизми, 

да осигури достъпна, качествена и своевременна медицинска помощ на 

здравноосигурените лица и равнопоставен достъп на лечебните заведения, отговарящи 

на условията за сключване на договори с НЗОК, за да предоставят медицински и 

дентални дейности професионално и на високо ниво. 
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 Обн. ДВ. бр. 102 от 11.12.2018 г. 
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Очакваните резултати от реализирането на заложените в закона средства за 

здравноосигурителни плащания през 2019 г. са: 

- обезпечаване ефективното функциониране на системата на задължителното 

здравно осигуряване; 

- осигуряване на здравноосигурените лица на достъпна, качествена и своевременна 

медицинска помощ; 

- сключване на договорите по чл.59, ал.1 от ЗЗО между НЗОК и изпълнителите на 

медицинска помощ по смисъла на чл.58 от ЗЗО; 

- равнопоставен достъп на лечебните заведения до системата на задължителното 

здравно осигуряване, при спазване изискванията на закона. 

 В съответствие с разпоредбите на ЗЗО, НЗОК планира и договаря закупуването в 

полза на здравноосигурените лица на медицинската помощ в обхвата на 

задължителното здравно осигуряване в рамките на обемите, договорени в 

Националните рамкови договори (НРД) или в решението на Надзорния съвет на НЗОК 

и в съответствие с параметрите на разходите по бюджета на НЗОК, определени в 

годишния размер на средствата по Закона за бюджета на НЗОК. 

През 2019 г. НЗОК гарантира заплащането на лекарствени продукти за домашно 

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

хематологични заболявания, както и лекарствени продукти при животозастрашаващи 

кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени 

коагулопатии в условията на БМП, които НЗОК заплаща извън стойността на 

оказваните медицински услуги. 

Постоянно действащи комисии в НЗОК 

В НЗОК са създадени постоянно действащи комисии, които извършват 

експертиза по реда на чл.78, т.2 от ЗЗО, в случаите на необходимост от скъпоструващи 

лекарствени продукти. По този начин се прецизира лечението на пациентите, което 

осигурява баланс между терапевтичен ефект и бюджетно въздействие при лечението с 

тези лекарствени продукти. 

В заложените средства за медицински изделия прилагани в БМП през 2019 г. е 

предвидено заплащане на медицински изделия, които през 2018 г. са заплащани от 

НЗОК и тези финансирани от МЗ по реда на Методиката за 2018 г. - медицински 

изделия за интервенционално лечение на мозъчно-съдови заболявания. 

Контрол върху разходите за лекарствени продукти 

През 2019 г. продължава засиленият контрол върху предписването и 

отпускането на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за 

специални медицински цели чрез въвеждане на алгоритъм за определяне на реда и 

начина на извършване на проверки. 

Механизмът за контрол върху разходите, който се прилага през 2019 г., е 

договарянето от НЗОК на отстъпки за всички лекарствените продукти от Позитивния 

лекарствен списък. 

Заложените по закона  средства за лекарствени продукти, медицински изделия и 

диетични храни през 2019 г. са в общ размер на 1 221, 8 млн. лв. [7] 

Въведени промени със закона ЗЗО 
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С преходните и заключителни разпоредби на Закона за бюджета на НЗОК за 

2019 г. се въвеждат промени в ЗЗО, ЗЛПХМ, ЗЛЗ, ЗЗ и др. по отношение на нови 

механизми за заплащане на лекарствени продукти в следните насоки: 

Разширява се обхватът на лекарствените продукти, включвани в пакета, 

гарантиран от бюджета на НЗОК. Освен прилаганите в болничната медицинска помощ 

лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания се предлага включване 

и на лекарствени продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни 

оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии, които на 

този етап се финансират със средства от бюджета на МЗ. 

Промени се въвеждат в частта, регламентираща провеждане на задължително 

централизирано договаряне на отстъпки за лекарствените продукти, изразяващи се в 

следното: 

- прецизира се обхватът на продуктите, за които се провежда договаряне, като се 

включват и лекарствените продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни 

оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии. С 

предложените изменения практически се въвежда задължително централизирано 

договаряне на отстъпки за лекарствени продукти, които са сами в група, заплащани 

напълно или частично от НЗОК, с изключение на генеричните и биоподобните 

лекарствени продукти, за да се гарантира присъствието на българския пазар на вече 

утвърдени в медицинската практика терапии, които влизат в редица терапевтични 

схеми; 

- делегира се с наредбата по чл.45, ал.9, освен условията и реда за заплащането на 

лекарствените продукти от НЗОК, да се регламентира за първи път и: 

 категориите лекарствени продукти и съответните им видове отстъпки, 

обвързани с обема и ръста на разходите на съответните лекарствени продукти и 

дяловото им участие в структурата на разходите за съответното заболяване или 

на ниво ПРУ; 

 условията и редът за тяхното договаряне и заплащане за новите категории 

лекарствени продукти, за които се провежда договаряне; 

 механизмите, гарантиращи  предвидимост  и  устойчивост  на  бюджета  на 

НЗОК. 

- правна възможност за Националната здравноосигурителна каса да може да 

договори с притежателите на разрешения за употреба заплащане след отчитане на 

резултата от терапията за лекарствените продукти, за които е определено проследяване 

ефекта от терапията съгласно чл. 259, а. 1, т. 10 от ЗЛПХМ; 

- правило, съгласно което за лекарствените продукти, принадлежащи към ново 

международно непатентно наименование, включени в позитивния лекарствен списък по 

чл. 262, ал. 6, т. 1 или 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина 

след 30 септември на текущата година, за които НЗОК за първи път ще заплаща, 

разглеждането на предложенията и договарянето на отстъпки по ал.10 и 21 да се 

извършва от началото на следващата година; 

- задължение за притежателите на разрешения за употреба на лекарствените 

продукти, заплащани напълно или частично от НЗОК, при поискване от НЗОК, да 

предоставят своевременно всяка информация, свързана със заплащането на 

apis://Base=NARH&DocCode=40692&ToPar=Art262_Al6_Pt1&Type=201/
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лекарствените продукти, договарянето на отстъпки и прилагането на механизми, 

гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК. 

Целта на всички промени е да гарантират устойчивост на бюджета на НЗОК в 

частта му за здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти, без това да се 

отразява на достъпа на пациентите до нови и ефективни лекарствени терапии. 

Въвежда се принцип за предписване на лекарствените продукти на база 

терапевтичния курс, съобразено с неговата разходна ефективност. Това ще може да се 

прилага, когато в конкретния случай са налице терапевтични алтернативи, 

лекарствените продукти имат доказана сходна терапевтична ефикасност и безопасност 

за лечение на заболяването на задължително осигуреното лице, с подобно клинично 

протичане и тежест съгласно кратката характеристика на продукта/те.  

Определя се понятието „разходна ефективност“ на лекарствен 

продукт/терапевтичен курс за лечение на едно и също заболяване. То се измерва на 

базата на разхода за терапията и подобряването на резултата от терапията. Принципът 

следва да се прилага от лекарите, респ. от лекарите по дентална медицина, 

предписвайки лекарствени продукти, заплащани напълно или частично от НЗОК, при 

спазване на утвърдените фармако-терапевтични ръководства. Въвеждането на този 

принцип няма да доведе до допълнителна финансова тежест за пациентите, тъй като 

предписването на терапията, съобразено с нейната разходна ефективност, в т.ч. която е 

най-разходно ефикасна за НЗОК, не води до доплащане, респ. до увеличаване на 

доплащането от страна на пациента. Предлаганият принцип няма да наруши и правото 

на здравноосигуреното лице на подходящо, с оглед здравословното му състояние и 

развитието на болестта лечение, тъй като с въвеждането му се гарантира 

еквивалентност на терапевтичния ефект.  

Очакван резултат от изпълнението на бюджета за 2019 г. на НЗОК 

Очакваният резултат е предвидимост в разходите на НЗОК за лекарствени 

продукти, но не за сметка на достъпа на здравноосигурените лица до лекарствена 

терапия, нито за сметка на нейната терапевтична ефикасност.  

 

3.2. Контролни функции на държавните институции при лекарствата  

В ЗЛПХМ е уреден държавният контрол върху лекарствените продукти, който се 

осъществява под ръководството на МЗ, като непосредствено ръководство се 

осъществява от главния държавен здравен инспектор, председателя на НСЦРЛП, 

изпълнителния директор на ИАЛ и от директорите на РЗИ, които са държавни 

инспектори по контрола върху лекарствените продукти. Органи за държавен контрол са 

НСЦРЛП, ИАЛ и РЗИ. 

Изпълнителна агенция "Медицински надзор" осъществява контрол за 

спазването на утвърдените фармако-терапевтични ръководства и извършването на 

оценка на ефективността на терапията в съответствие с критериите за оценка на 

резултата от прилаганата терапия и алгоритми за лечение с лекарствени продукти  

https://iamn.bg/ 

Изпълнителната агенция по лекарствата контролира съответствието на 

помещенията, съоръженията и условията за производство, контрол, съхранение и 

търговия с лекарствени продукти и активни вещества и за спазване на изискванията на 
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Добрата производствена практика на лекарствени продукти и Добрата дистрибуторска 

практика; дейността на притежателите на разрешение за употреба, на производителите, 

вносителите, търговците на едро с лекарствени продукти и активни вещества, на 

посредниците в областта на лекарствените продукти, на аптеките и дрогериите; 

качеството, безопасността и ефикасността на лекарствените продукти; клиничните 

изпитвания на лекарствените продукти и контрол за спазване на изискванията на 

Добрата клинична практика; лекарствената информация, свързана с разрешаването им 

за употреба и рекламата; системата за проследяване на лекарствена безопасност на 

притежателите на разрешение за употреба и за спазване изискванията на Добрата 

практика за проследяване на лекарствена безопасност.www.bda.bg  

Регионалните здравни инспекции контролират помещенията, съоръженията, 

условията за съхранение и търговия с лекарствени продукти; дейността на търговците 

на едро, аптеките и дрогериите, разположени на територията на съответната област; 

спазването на утвърдените цени, пределните цени, регистрираните цени на 

лекарствените продукти при продажбата им на дребно от аптеките и дрогериите, 

разположени на територията на съответната област. 

Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти 

контролира за спазването на утвърдените цени, пределните цени и регистрираните цени 

на лекарствените продукти при продажбата им от търговците на едро с лекарствени 

продукти; дейността на притежателите на разрешения за употреба на лекарствени 

продукти относно спазването на задълженията им за регулиране и регистриране цените 

на лекарствените продукти. www.ncpr.bg  

Комисия по прозрачност към Министерски съвет е органът, пред който могат 

да се обжалват решенията на Националния съвет по цени и реимбурсиране на 

лекарствените продукти. Пред Комисията по прозрачност средно годишно протичат 

голям брой административни производства, които са свързани с необходимостта да 

бъдат осигурени както технически така и експертно, предвид на спецификата на 

разглежданата от комисията материя, а именно осъществяването на контрол за 

законосъобразното протичане на процедурите по образуване и регулиране на цените на 

лекарствените продукти.  

С оглед на това за производствата, протичащи пред комисията, се събира такса, 

която да обезпечи административното обслужване на дейността й. 

Не се намира подробна информация относно заявяване на преписки и взимане на 

решения. Само изменителни заповеди на сайта на МЗ от 2008 г насам. Реално за 10 

годишен период не се намират отчетни документи на сайта на МЗ за тази Комисия по 

прозрачност. 

 

3.3. Анализ и оценка на национални стратегически документи, обзорни 

статии, доклади и отчети на български административни и на 

международни организации в областта на здравеопазването и 

лекарствената политика 

Анализът на съществуващите към момента стратегически документи, действащи 

и през посочения период 2015-2019 година, показва отсъствието на целеполагащ 

национален документ в направление лекарствена политика. Такъв документ ще 

http://www.ncpr.bg/
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подкрепи грижата на държавата в усилията й да поддържа доброто здравословно 

състояние на населението чрез правилно, рационално и ефективно управление на 

лекарствената си политика.  Населението се нуждае от достатъчни по обем и 

необходими за лечение лекарствени продукти, както и от създаването на благоприятна 

среда за развитие на необходимата му фармацевтична грижа. 

Ангажираността на държавата към създаването на ефективна лекарствена 

политика се доказва с изготвения Окончателен доклад с препоръки за реформиране на 

фармацевтичния сектор в България
24

 през май 2015 г., въз основа на споразумение за 

предоставяне на консултантски услуги между Министерство на здравеопазването ОК, 

отколкото върху придаването на приоритетно значение на достъпа и финансовата 

достъпност, като осигурява малка финансова защита на пациентите“. Констатация, 

валидна и през настоящата 2019 година. 

Основен приоритет на националната здравна политика е постигане на добро 

здраве - неразделна част от целите за интелигентен и приобщаващ растеж в стратегията 

„Европа 2020“. Поддържането на доброто здраве  и активността на хората за по-дълъг 

период се отразява положително върху производителността и конкурентоспособността. 

Само население в добро здраве може да използва напълно своя икономически 

потенциал. Законодателната власт е длъжна да намери точния баланс между 

осигуряването на достъп до висококачествени здравни услуги за всички и 

съобразяването с бюджетните ограничения. 

В документа „Бюджет за 2019 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2020 и 

2021 г. на Министерството на здравеопазването“
25

 се казва, че здравеопазването е 

публична система от финансово-икономически, политически и научно-приложни 

управленски знания, които гарантират здравната сигурност на гражданите. 

Министерството на здравеопазването е институцията, която изпълнява основните 

направления на програмата за управление на правителството на Р България за периода 

2017-2021 г. в областта на здравеопазването за подобряване здравето на нацията и 

осигуряване на финансова стабилност и обезпечаване на здравната система чрез 

поетапна демонополизация на НЗОК. 

В същия документ визията за развитието на политиката в областта на 

лекарствените продукти и медицински изделия е върху: 

 контрол и мониторинг на качеството, безопасността и ефикасността на 

разрешените за употреба лекарствени продукти в страната, както и текущо 

актуализиране на нормите и стандартите за производство, разрешаване на употреба, 

разпространение, предписване и отпускане на лекарства и медицински изделия; 

 ефективна реимбурсна и ценова политика в областта на ЛП; 

 постигане на ефективно лекарствено лечение чрез създаване на възможност за 

генерично заместване на лекарствени продукти, водещо до намаляване на разходите на 

публични средства за лечение. 

Показателите за изпълнение на бюджета на МЗ за 2019 г., както и целевите 

прогнозни стойности за 2020 г. и 2021 г. по показатели за изпълнение са показани на 

Табл. 1. 

                                                 
24

Окончателен доклад с препоръки за реформиране на фармацевтичния сектор в България, май 2015 г.  
25

 Бюджет за 2019 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2020-2021 г. на МЗ       
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Табл. 1. Показатели за полза/ефект целеви стойности 

 

                      ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ 

  Ползи/ефекти:      Целева стойност 

  

 

    Бюджет  Прогноза  Прогноза 

   Мерна 

единица 

  

2019 г. 

 

2020 г. 

 

2021 г.        Показатели за изпълнение      

 
1

. 

 1. Публични разходи за лекарствени 

продукти като процент от БВП  %   1%  1%  1% 

 
2

. 

 2. Дял на генеричните лекарства в 

реимбурсния фармацевтичен пазар  %   70%  75%  75% 

 
3

. 

3. Относителен дял на стойността 

заплатена за ЛП за домашно лечение 

от общите плащания за извън 

болнична помощ  %   54%  58.4%  58.5% 

 

Видно от тези показатели, целевата стойност на публичните разходи за 

лекарствени продукти и през следващите две години ще бъдат 1% от БВП на страната. 

Заложените по Закона за бюджета на НЗОК
26

 за 2019 г. средства за лекарствени 

продукти, медицински изделия и диетични храни са в общ размер на 1 221, 8 млн. лв. [ 

26 ] 

 

Фиг. 3. Разходи за здравеопазване в БВП за периода 2005-2021 
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 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

 

                                                 
26

 Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г. - Oбн., ДВ, бр. 102 от 

11.12.2018 г. 
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Становището на Фискалния съвет
27

 по Закона за бюджета на НЗОК като част от 

консолидираната фискална програма на страната е, че разходите за функция 

здравеопазване през 2019г. се увеличават и ще достигнат 4,5% от БВП (4,4% за 2018г.) 

Динамиката на разходите за здравеопазване през последното десетилетие в същия 

документ е показана на Фиг. 3. 

Увеличаването на относителния дял подчертава приоритетността на това 

направление в публичните разходи. По-високите разходи обаче, не означават 

непременно по-добро качество на публичните услуги. Достатъчно високият дял от БВП 

показва, че от гледна точка на финансова обезпеченост, секторът разполага с ресурси, 

но оптимизацията при разходването им е задължителна за постигане на по-добри 

резултати, което е очевидно от динамиката на здравноосигурителните плащания за 

лекарства за извънболнична помощ на НЗОК за периода 2015-2019 г., показана на Фиг. 

4. Обемите на здравноосигурителните плащания за лекарства през 2016 г. са с 4,21% 

увеличение спрямо тези през 2015 г., през 2017 г. са с 5,88% увеличение спрямо тези 

през 2016 г., през 2018 г. увеличението спрямо 2017 г. нараства до 20,1% и през 2019 г. 

увеличението спрямо 2018 е с 10,86%, което е наполовина по-малко от това през 2018 

г., но два пъти повече от сбора на увеличението през 2016 и 2017 години. 

Становището на Фискалния съвет е, че Законът за бюджет на НЗОК за 2019г. не 

създава условия за реформиране на системата и за подобряване качеството на 

здравното обслужване на населението. С този бюджет се повтаря ситуацията през 2018 

г., а увеличените приходи са разпределени така, че създават условия за задълбочаване 

на деформациите в системата. Бюджетът за лекарствени продукти за доболнична 

помощ е с намален почти наполовина обем здравноосигурителни плащания. Няма 

яснота и прозрачност при вземането на решения какво налага тези рестрикции – може 

би профилактиката на заболяванията е дала резултат в рамките на една календарна 

година и пациентите са станали по-здрави. Резултатите ще проследим през 2020 г. 

За оптимизиране на изпълнението на целите на националните стратегически 

документи в сферата на лекарствената регулация е необходимо: 

 създаване на ефективен и прозрачен модел за разходване на публичните ресурси 

за лекарствения сектор, като здравноосигурителните плащания за лекарствени 

продукти да се калкулират по ясна и прозрачна методика, чрез оптимизиране на 

процедурите и критериите за заплащане им от НЗОК. 

 

Фиг. 4. Динамика на здравноосигурителните плащания за лекарства за 

извънболнична помощ на НЗОК и плащания от трансфери на МЗ за периода 2015-2019г 

                                                 
27

 Становище на Фискалния съвет относно проект на Закон за бюджета на НЗАК за 2019 г.    
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3.4. Институционално проучване на процеса по одобрение, контрол и 

анализ на публичността на разходите за здравноосигурителни 

плащания за лекарства в годишните отчети по изпълнението на 

бюджета за лекарствени продукти през периода 2015 – 2019 г. 

Публичността на здравноосигурителните разходи за лекарства, заплащани от 

НЗОК се базира на няколко източника:  

1. Годишните отчети на НЗОК се публикуват на интернет страницата на НЗОК в 

сектор „Годишни Финансови Отчети“. 

2. Изготвеният от НЗОК отчет се внася за одобрение от Министерския съвет. 

3. На интернет страницата на Министерския съвет се публикува дневния ред от 

заседанията на МС. 

4. Внесеният в Народното събрание от Министерския съвет одобрен годишен отчет 

на НЗОК се обсъжда от Комисията по здравеопазване и се публикува стенограма от 

проведеното заседание. В пленарна зала се приема или отхвърля предложението й. 

5. Решението на Народното събрание, с което се произнася по отчета на НЗОК, се 

обнародва в „Държавен вестник”. 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

544 164,0 

540 926,0 

573 006,0 

718 000,0 

732 800,0 

175 000,0 

210 000,0 

225 565,6 

282 000,0 

385 000,0 

2 713,0 

2 712,0 

2 180,0 

2 180,0 

6 576,0 

721 877,0 

753 638,0 

800 751,6 

1 002 180,0 

1 124 376,0 

Общо 

плащания от 
трансфери на МЗ за 
лекарствени продукти 
- ваксини и дейности 
по прилагането им по 
чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗЗ 

злокачествени 
заболявания в 
условията на 
болничната 
медицинска помощ и 
извън стойността на 
оказваните услуги 
лекарствени 
продукти, 
медицински изделия 
и диетични храни за 
специални 
медицински цели, за 
домашно лечение 
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2015. Законът за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2015 

г.
28

 приема бюджета на НЗОК за 2015 г. по приходите и трансферите на обща сума 3 

075 534 хил. лв., и по разходите и трансферите на обща сума 3 075 534 хил. лв., от 

които разходи за: здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти, 

медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, за домашно 

лечение на територията на страната в размер на 544 164 хил. лв.; здравноосигурителни 

плащания за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания в 

условията на болничната медицинска помощ в размер на 175 000 хил. лв.; лекарствени 

продукти - ваксини и дейности по прилагането им по чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗЗ в размер на 

2 713 хил. лв.; Общо 721 877 хил. лв. 

Годишният отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 

2015 г. е внесен за одобрение от Народното събрание на 14.07.2016 г. Документът е 

наличен на сайта на НС
29

, но няма данни  да се е произнесло с Решение, че го приема.  

2016. Законът за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2016 

г.
30

 приема бюджета на НЗОК за 2016 г. по приходите и трансферите на обща сума 2 3 

204 749  хил. лв. и по разходите и трансферите на обща сума 3 204 749 хил. лв., от 

които разходи за: здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти, 

медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно 

лечение на територията на страната и за лекарствени продукти за лечение на 

злокачествени заболявания в условията на болнична медицинска помощ, които НЗОК 

заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги лекарствени продукти в 

размер на 540 926 хил. лв.; здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти  за 

лечение на злокачествени заболявания в условията на болнична медицинска помощ, 

които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги в размер на 

210 000 хил. лв.; плащания от трансфери от Министерството на здравеопазването за 

лекарствени продукти - ваксини и дейности по прилагането им по чл.82, ал. 2, т. 3 ЗЗ в 

размер на 2 712 хил. лв.; Общо 753 638 хил. лв. 

Годишният отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 

2016 г. е внесен за одобрение от Народното събрание на 14.07.2016 г. Документът е 

наличен като Кратък отчет за изпълнението на бюджета на Националната 

здравноосигурителна каса за 2016 г. на сайта на НС
31

. Народното събрание се 

произнася с Решение за приемане на Годишния отчет за дейността на Националната 

здравноосигурителна каса за 2016 г. от 23.06.2017 г. Решението е обнародвано в ДВ. бр. 

74/12.09.2017 г. 

2017. Законът за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2017 

г.
32

 приема бюджета на НЗОК за 2017 г. по приходите и трансферите на обща сума 3 

452 816,0  хил. лв. и по разходите и трансферите на обща сума 3 452 816,0 хил. лв., от 

които разходи за: здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти, 

                                                 
28

Закон за бюджета на НЗОК за 2015 г., обн. ДВ. бр.107 от 24 Декември 2014г. 
29

 https://www.parliament.bg/.../20160714102510ГОДНЗОК2015-%20НС%2021.06.20... 
 
30

 Закон за бюджета на НЗОК за 2016 г., обн. ДВ. бр.98 от 15 Декември 2015г. 
31

 https://www.parliament.bg/.../20170710100832Kratak%20godishen%20otchet%20bu... 
 
32

 Закон за бюджета на НЗОК за 2017 г., обн. ДВ. бр.98 от 9 Декември 2016г. 

https://www.parliament.bg/.../20160714102510ГОДНЗОК2015-%20НС%2021.06.20...
https://www.parliament.bg/.../20160714102510ГОДНЗОК2015-%20НС%2021.06.20...
https://www.parliament.bg/.../20170710100832Kratak%20godishen%20otchet%20bu...
https://www.parliament.bg/.../20170710100832Kratak%20godishen%20otchet%20bu...
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медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно 

лечение на територията на страната в размер на 573 006,0; здравноосигурителни 

плащания за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания в 

условията на болнична медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на 

оказваните медицински услуги  в размер на 225 565,6 хил. лв.; плащания от трансфери 

от Министерството на здравеопазването за лекарствени продукти - ваксини и дейности 

по прилагането им по чл. 82, ал. 2, т. 3 ЗЗ в размер на 2 180,0 хил. лв. Общо 800 751,6 

хил. лв. 

Годишният отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 

2017 г. е внесен за одобрение от Народното събрание на 27.06.2018 г. Документът не 

може да се намери онлайн, но на сайта на Министерския съвет е публикувано 

съобщение, че документът е одобрен от правителството
33

. Народното събрание се 

произнася с Решение за приемане на Годишния отчет за дейността на Националната 

здравноосигурителна каса за 2017 г. от 27.02.2019 г. Решението е обнародвано в ДВ. бр. 

19/05.03.2019 г. 

2018. Законът за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 

2018г.
34

 приема бюджета на НЗОК за 2018 г. по приходи и трансфери на обща сума 3 

859 978,0 хил. лв. и по разходите и трансфера на обща сума 3 859 978,0 хил. лв., от 

които разходи за: здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти, 

медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно 

лечение на територията на страната в размер на 718 000,0 хил. лв.; 

здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти за лечение на злокачествени 

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

стойността на оказваните медицински услуги  в размер на 282 000,0 хил. лв.; плащания 

от трансфери от Министерството на здравеопазването за лекарствени продукти - 

ваксини и дейности по прилагането им по чл. 82, ал. 2, т. 3 ЗЗ в размер на 2 180,0 хил. 

лв. Общо 1 002 180,0 хил. лв. 

Годишният отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 

2018 г. е внесен за одобрение от Народното събрание на 10.06.2019 г.
 35

 и е наличен 

проектът на решението за приемане на Годишния отчет за дейността на НЗОК за 2018 г. 

Отчетът не е наличен онлайн, но е налично Становище на Фискалния съвет по 

Годишния отчет за изпълнението на бюджета на НЗОК за 2017 г., от който могат да се 

ползват данни за дейността на институцията през 2017 година
36

 Съдейки от практиката 

на Народното събрание, документът ще бъде приет през следващата календарна година.  

2019. Законът за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 

г.
37

 приема бюджета на НЗОК за 2019 г. по приходи и трансфери на обща сума 4 299 

603,0 хил. лв. и по разходите и трансфера на обща сума 4 350 003,0  хил. лв., от които 

разходи за: здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти, назначени с 

                                                 
33

 http://www.gov.bg/bg/prestsentar/zasedaniya-na-ms/dneven-red-na-zasedanieto-na-ministerskiya-savet-na-27-

06-2018-g 
34

 Закон за бюджета на НЗОК за 2018 г., обн. ДВ. бр. 101 от 19 Декември 2017г. 
35

 https://www.parliament.bg/bg/ns_acts/period/2019-6 
36

 https://www.fiscalcouncil.bg/uploads/stanovishta/stanovishte-nzok-otchet-2017.pdf 

 
37

 Закон за бюджета на НЗОК за 2019г., Обн. ДВ. бр.102 от 11 Декември 2018 г 

http://www.gov.bg/bg/prestsentar/zasedaniya-na-ms/dneven-red-na-zasedanieto-na-ministerskiya-savet-na-27-06-2018-g
http://www.gov.bg/bg/prestsentar/zasedaniya-na-ms/dneven-red-na-zasedanieto-na-ministerskiya-savet-na-27-06-2018-g
https://www.parliament.bg/bg/ns_acts/period/2019-6
https://www.fiscalcouncil.bg/uploads/stanovishta/stanovishte-nzok-otchet-2017.pdf
https://www.fiscalcouncil.bg/uploads/stanovishta/stanovishte-nzok-otchet-2017.pdf
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протокол, за които се извършва експертиза в размер на 422 656,0 хил. лв.; 

здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти за домашно лечение на 

територията на страната извън тези назначени по протокол и медицински изделия в 

извънболничната помощ в размер на 310 144,0 хил. лв.; здравноосигурителни плащания 

за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания и лекарствени 

продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни 

интервенции при пациенти с вродени коагулопатии, в условията на болнична 

медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински 

услуги в размер на 385 000,0 хил. лв.; плащания от трансфери от Министерството на 

здравеопазването за лекарствени продукти - ваксини и дейности по прилагането им по 

чл. 82, ал. 2, т. 3 ЗЗ в размер на 6 576,0 хил. лв. Общо 1 124 376,0 хил. лв. 

Годишният отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 

2019 г. ще бъде внесен за одобрение от Народното събрание през следващата 

календарна година. 

На Фиг. 5 е показано изпълнението на разходите спрямо планираните за 

лекарствени продукти по Закона за бюджета на НЗОК за съответната календарна 

година и приетите от Народното събрание „Годишен отчет за дейността на 

Националната здравноосигурителна каса. Подобно сравнение на действително 

направените разходи за лекарствени продукти през периода не може да се направи 

поради факта, че само два от годишните отчети за дейността на НЗОК за 2016 г. и 2017 

са приети от Народното събрание. Независимо от това, ще използваме публично 

достъпната информация от неприетите отчети. Надзорния съвет на НЗОК на 17 юни 

2019 г. и внесен чрез Министерския съвет в Народното събрание на 28.06.2019 г., 

сигнатура 902-00-17 и одобрението му тепърва предстои.  

Фиг. 5. Разходи за лекарствени продукти по Закона за бюджета на Националната 

здравноосигурителна каса и отчетените разходи за лекарства за периода 2015 – 2019 

 

В сравнение със средните параметри на осигурителна вноска за Европейския 

съюз, които са в диапазона 8-12%, осигурителният процент в Република България е 8%. 

Определяща е комбинацията от среден размер на здравната вноска и голям процент 

неучастващи в осигурителния процес – над един млн. български граждани. 

0,0 

500 000,0 

1 000 000,0 

1 500 000,0 

2015 2016 2017 2018 2019 

721 877,0 753 638,0 800 751,6 

1 120 921,5 1 124 376,0 

625 764,5 

1 015 465,9 1 002 749,0 

1 120 776,6 

0,0 

Приет бюджет за здравноосигурителни плащания за лекарства по лекарско 
предписание  

Отчет на НЗОК по плащанията за лекарства 
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Средствата за здравеопазване като цяло са ограничени. По-голяма част от 

ресурсите се разпределят за финансиране на болничната помощ. По-малко са 

средствата, отделяни за дейности в извънболничната помощ и особено за тези, свързани 

с промоция на здраве и интегрирана профилактика на болестите. Увеличаването на 

разходите за лекарства е важен фактор за нарастващ натиск върху общите разходи за 

здравеопазване, което е общо явление за повечето европейски страни. 

НЗОК е длъжна да предоставя публична информация за това какви средства са 

изплатени от средствата, събрани от здравните вноски на гражданите и заплащани по 

публични договори за лечението на здравно осигурените граждани. Гражданите имат 

право да знаят как се разходват публични средства, събрани от здравните им вноски. 

Това свое задължение касата изпълнява чрез публикуване на сайта си на годишните 

отчети, включително и решенията за приемане или неприемане на отчетите от 

Народното събрание. 

Процедурата по приемане на годишните отчети на НЗОК преминава през 

одобрението на Министерския съвет и внасянето им за обсъждане от Народното 

събрание, което следва да се произнесе с решение. От направената справка
38

 на 

интернет страницата на НЗОК се оказа, че се публикуват само Годишните финансови 

отчети на НЗОК, но не и Годишните отчети за дейността на НЗОК за съответната 

календарна година.  

Анализът на публичността и прозрачността в дейността на НЗОК показва, че 

същата е оскъдна и трудно проследима. Въпреки непълната прозрачност на публичните 

разходи за лекарства, по данни от отчетите на НЗОК за 2015-2019 г. показани на Фиг. 5 

е видно ежегодното нарастване на разходите за лекарствени продукти. Нарастването се 

дължи не само на увеличения брой лекарствени продукти, включени в Приложение 1 на 

ПЛС и които НЗОК реимбурсира, но и на включването на нови иновативни лекарства в 

него.  

 

3.5. Регулация на ценообразуването на лекарствените продукти в 

България 

 

Основен нормативен документ, към който следва да се придържат държавите 

членки на ЕС при определяне на националните правила и практики за ценообразуване 

при лекарствените продукти е Директива 89/105/ЕИО (известна като „Директива за 

прозрачност“).  

Следва да се отбележи, че Директива 89/105/ЕИО не конкретизира методика, 

правила и практики за ценообразуване и регулиране на цени, а дава само времева рамка 

до 90 дни за ценообразуване и още до 90 дни за реимбурсиране (съгласно чл. 2, ал. 1), 

към която следва да се придържат държавите членки на ЕС.  
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В България системата за ценообразуване датира от края на 90-те години, а 

методи за оценка на лекарствата за заплащани с публични средства от НЗОК са 

въведени от 2003 г. За първи път се създава самостоятелен орган, Национален съвет за 

цени и реимбурсиране на лекарствени,  през 2013 г. Само за първите две години от 

функционирането на Съвета се доказват значими резултати по отношение на 

прозрачността при прилагането на процедурите по ценообразуване и включване на 

лекарствените продукти за заплащане с публични средства, което доказва че 

съществуването на такъв орган извън администрацията на МЗ е наложително за 

създаване на административен и експертен капацитет. Все пак системата за цени в 

страната има силна необходимост от регулярен анализ с цел подобряване. 

Основният нормативен акт, който регулира ценообразуването на лекарствата в 

България, е Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на 

цените на лекарствените продукти. [28]  

Съобразно заложените в наредбата текстове, основен механизъм за контрол на 

цените е външното ценово рефериране. Под външно ценово рефериране, съгласно 

дефиницията на PHIS (Pharmaceutical Health Information System) следва да се разбира 

“Практиката на използване на цената(ите) на лекарство в една или няколко държави, за 

да се извлече бенчмарк или референтна цена за целите на определяне или договаряне на 

цената на продукта в дадена страна“.  

Друга форма на ценово рефериране е вътрешното референтно ценообразуване, 

при което се сравняват цени на лекарствени продукти в рамките на една система, като 

са възможни два вида рефериране: към лекарствени продукти с едно и също активно 

вещество; към лекарствени продукти с фармакологично или терапевтично сравними 

активни вещества (например, различни видове пеницилини), т.н.  

  

3.5.1. Развитие на законодателството в областта на ценообразуването в 

периода 2000 – 2019 г. 

Законодателството в тази област датира от 1998 г., когато се създава НЗОК и се 

въвежда първият лекарствен списък, публикуван в ДВ бр. 55 от 2000 г. Оттогава 

нормативната рамка в тази насока е претърпяла промени, като е преминала през 

отделна регулация на цените на лекарствените продукти и на заплащането им с 

публични средства и е достигнала до настоящия вариант на единен позитивно-

реимбурсен списък. 

Съгласно нормативните документи цените на лекарствените продукти, 

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

лекарствените продукти, отпускани без лекарско предписание подлежат на 

регистриране и през годините, 2013 и 2014г. държавата налага мораториум върху 

покачването, тъй като ОТС продуктите са с широка употреба, особено в зимните 

месеци. 

Успоредно със създаването на НСЦРЛП през 2013 г., който е отговорен за 

оценката на ценообразуването в страната, започва да се изгражда експертиза за оценка 

на здравни технологии, като три години се изготвят критерии за фармакоикономически 

анализ и едва през април 2015 г. се въвежда ръководство, което е публикувано на 

интернет страницата на НСЦРЛП. От 9.12.2015 г. започва да функционира нов 
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допълнителен орган – Комисия за оценка на здравните технологии, която е част от 

НЦОЗА, която да прави ОЗТ.  

В Държавен вестник, бр.26 от 29 март 2019 г. са публикувани промени на 

съществуващата Наредба [28], с които процесите по оценка на здравните технологии се 

прехвърлят към НСЦРЛП.  

Практическите последици от прехвърлянето на ОЗТ към НСЦРЛП, както за 

индустрията, така и за гражданското общество, към момента не са известни. 

Нормативната уредба по отношение ценообразуването на лекарствените 

продукти в България се съдържа в Глава Дванадесета на ЗЛПХМ [5] и в Наредбата за 

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

продукти [28].  

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

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

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

утвърждаване на цена/пределна цена или регистриране на цена.  

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

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

- цена на лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание; 

- цена на лекарствен продукт, отпускан без лекарско предписание. 

 

3.5.2. Процедури за образуване/ регистриране на цени на лекарствените 

продукти 

3.5.2.1. Образуване на цена на лекарствен продукт за включване в 

Позитивния лекарствен списък  

Процедура за образуване цена на лекарствен продукт за включване в 

Позитивния лекарствен списък се прилага по отношение на лекарствените продукти, 

които са заплащани с публични средства, като процесът е единен и завършва не само с 

образуване на цена, но и с включването на лекарствения продукт в ПЛС.  

Съгласно разпоредбите на Наредбата цена на лекарствен продукт, включван в 

ПЛС и заплащан с публични средства е цената в български левове, утвърдена от 

Съвета. Тази цена е и пределна цена на лекарствените продукти при продажбата им на 

дребно.   

Изходна за ценообразуването при промените от април 2019 г. е цената на 

производител в лева, която по смисъла на Наредбата не може да бъде по-висока от 

левовата равностойност на най-ниската цена на производител за същия лекарствен 

продукт в 10-те референтни държави – Белгия, Гърция, Испания, Италия, Латвия, 

Литва, Румъния, Словакия, Словения, Франция. Под същия лекарствен продукт следва 

да се разбира лекарствен продукт, който съдържа едно и също активно вещество, има 

един и същ производител, отговорен за освобождаване на партиди, и една съща 

окончателна опаковка.  

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

пазарите на референтните държави, сравняването на цени се извършва към 
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окончателната опаковка с най-ниска цена, а цената се преизчислява към опаковката, за 

която се иска регистриране на цена в България. 

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

за изчисляване на цената се използва цената на референтния лекарствен продукт в 

държавите за сравнение – т.е. продуктът, който се счита за иновативен. 

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

реферира към цената на референтния (иновативния) лекарствен продукт, който е 

включен в Позитивния лекарствен списък.  

В допълнение към горепосоченото, по отношение на генеричните 

лекарствени продукти и биоподобните лекарствени продукти са налице 

ограничения в цената спрямо иновативния лекарствен продукт, включен в ПЛС: 

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

стойността на иновативния лекарствен продукт; 

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

стойността на иновативния лекарствен продукт. 

Към външното референтно ценообразуване, спрямо продуктите включени в 

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

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

основа на най-ниската регистрирана цена за съответното активно вещество. Разликата 

между стойността, заплащана с публични средства, и регистрираната цена на 

лекарствения продукт се покрива от пациента. 

 

Цената на лекарствен продукт, който се включва в ПЛС, се образува като 

сбор от следните елементи, към 29.03.2019
39

:  

- заявена цена на производител, която не може да бъде по-висока от левовата 

равностойност на най-ниската цена на производител за същия лекарствен продукт в 

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

Франция, като референтните държави бяха променени от 17 на 10. (Подобна промяна се 

осъществи преди формирането на НСЦРЛП – държавите от 10 станаха 17.); 

- надценка на търговец на едро в размер на 7%, 6% или 4%, но не повече от 10 лв. 

в зависимост от цената на производител; 

- надценка за търговец на дребно в размер на 20%, 18% или 16%, но не повече от 

25 лв., в зависимост от цената на производител; 

- данък добавена стойност в размер на 20%. 

Размерът на конкретната надценка зависи от цената на производител, като се 

предвиждат три случая, в които се начислява съответната надценка: 

- при заявена цена на производител до 10,00 лв. надценката на търговец на едро е 

в размер на 7%, а за търговец на дребно 20%;  

- при заявена цена на производител в диапазона 10,00 лв. – 30,00 лв. надценката 

на търговеца на едро е в размер на 6%, а за търговец на дребно 18%; 

- при заявена цена на производител над 30,00 лв. – 4%, но не повече от 10,00 лв., а 

за търговец на дребно 16%, но не повече от 25,00 лв.  

                                                 
39

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

продукти, обн. ДВ. бр. 40 от 30.04.2013 г. 
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Срокове за определяне на  цена  

Съгласно нормативната уредба срокът за образуване на цена на лекарствен 

продукт за включване в ПЛС и включване в ПЛС е 180 дни.  

За лекарствени продукти, чието активно вещество вече е включено в ПЛС (тъй 

като при тях не се извършва оценка на здравните технологии), ценообразуването и 

включването в ПЛС се извършва в рамките на 30 дни от дата на подаване на 

заявлението.  

Номер и дата на решението, както и дата на влизане в сила на решението и дати 

на промени в решението са включени и в Приложение №4 на Позитивния лекарствен 

списък, което се публикува на страницата на НСЦРЛП на 2-ро число от всеки 

календарен месец. В допълнение, от Списъка, публикуван в секция „Лекарствени 

продукти“ на сайта на НЗОК
40

, в сила от 16.07.2019 г., се вижда дата на решението на 

НСЦРЛП.  

Формиране на референтната цена на производител 

Съществуват 4 приложения на Позитивния лекарствен списък, в зависимост от 

институцията, която ги заплаща с публични средства и там се посочват цените на 

лекарствата и референтите цени. Лекарствените продукти са групирани по 

международно непатентно наименование (INN) и лекарствена форма. Нивото на 

заплащане, определено по реда на Наредбата, се изчислява на база стойността за 

опаковка, определена от референтна стойност за ДДД/терапевтичен курс, и формира 

стойността, на която се заплаща с публични средства съответният лекарствен продукт. 

НЗОК, МЗ и лечебните заведения следва да заплащат референтната стойност за 

опаковка. 

Приложение 1 на ПЛС – включва лекарствени продукти, предназначени за 

лечение на заболявания, които се заплащат по реда на ЗЗО. Лекарствените продукти в 

това приложение са с четири нива на реимбурсиране - 25%, 50%, 75% и 100%. 

Решенията за процента на реимбурсиране се вземат въз основа на изготвена 

оценка от медицински специалисти-лекари. Това са външни експерти на Съвета, които 

оценяват иновативните лекарства, като определят наличието на клинично 

превъзходство пред съществуващите алтернативи или липса на алтернативи.  

С ниво на заплащане 100% са лекарствените продукти за хронични заболявания, 

водещи до тежки нарушения в качеството на живот или инвалидизация и изискващи 

продължително лечение или други социално значими заболявания. Към настоящия 

момент в България социално значимите заболявания не са определени в нормативен 

или друг акт, с изключение на СПИН и инфекциозните заболявания, лекарствените 

продукти за които се заплащат 100 % от МЗ. 

При разглеждане на заявления за включване, промяна или изключване на 

лекарствени продукти в ПЛС в заседанията на Съвета задължително взема участие 

                                                 
40

 Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. (Загл. 

изм. - ДВ, бр. 67 от 2011 г., изм. и доп., бр. 48 от 2014 г., доп., бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г., 

бр. 17 от 2019 г.) за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от НЗОК на лекарствени 

продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на 

отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в 

сила от 16 юли 2019 година  https://www.nhif.bg/page/45 

https://www.nhif.bg/page/45
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представител на НЗОК, съответно МЗ, който представя становището на институцията 

по всяко заявление.  

Приложение 2 – лекарствени продукти, заплащани от бюджета на лечебните 

заведения по чл. 5 от Закона за лечебните заведения, от бюджета на лечебните 

заведения с държавно и/или общинско участие по чл. 9 и 10 от Закона за лечебните 

заведения. Лекарствените продукти в това приложение  са с ниво на заплащане 100%, 

съгласно показанията, включени в КХП.  

Приложение 3 – Лекарствени продукти, предназначени за лечение на СПИН, на 

инфекциозни заболявания, на заболявания извън обхвата на ЗЗО, заплащани по реда на 

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

реимунизации, ваксини по специални показания и при извънредни обстоятелства, 

специфични серуми, имуноглобулини, определени с наредбата по чл. 58, ал. 2 от Закона 

за здравето. Включените в това приложение лекарствени продукти са с ниво на 

реимбурсиране 100%,  и се договарят и заплащат от бюджета на МЗ. 

Приложение 4 – Цена по елементи на включените в Приложения 1, 2 и 3 

лекарствени продукти. 

Проучване на Приложения в ПЛС 

Към 2 юни 2019 г. общо за всички приложения в ПЛС са включени 2730 

лекарствени продукта. Разпределението на тези 2730 лекарствени продукта в 

различните ценови диапазони спрямо изходната за ценообразуването цена на 

производител е както следва: 

- цена на производител до 10,00 лв. – 1067 продукта; 

- цена на производител в диапазона 10,00 – 30,00 лв. – 597 продукта; 

- цена на производител над 30,00 лв. – 522 продукта; 

- цена на производител над 30,00 лв. с фиксирани надценки за ТЕ и/или ТД 

съответно в размер на 10,00 лв. и 25,00 лв. – 544 продукта. 

 

3.5.2.2. Образуване на пределна цена на лекарствен продукт, отпускан 

по лекарско предписание 

Процедура за образуване на пределна цена на лекарствен продукт, отпускан по 

лекарско предписание се прилага по отношение на лекарствените продукти, отпускани 

по лекарско предписание, които не се заплащат с публични средства. Пределната цена 

на лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание се образува в български 

левове и утвърждава от НСЦРЛП.  

Пределната цена на лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание 

се образува като сбор от следните елементи:  

 цена на производител, която не може да бъде по-висока от левовата 

равностойност на най-ниската цена на производител за същия лекарствен 

продукт в 10 референтни страни Белгия, Гърция, Испания, Италия, Латвия, 

Литва, Румъния, Словакия, Словения и Франция; 

 надценка на търговец на едро; 

 надценка за търговец на дребно; 

 данък добавена стойност. 
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Размерът на конкретната надценка зависи от цената на производител, като се 

предвиждат три случая, в които се начислява съответната надценка: 

- при заявена цена на производител до 10,00 лв. надценката на търговец на едро е 

в размер на 7%, а за търговец на дребно 20%;  

- при заявена цена на производител в диапазона 10,00 лв. – 30,00 лв. надценката 

на търговеца на едро е в размер на 6%, а за търговец на дребно 18%; 

- при заявена цена на производител над 30,00 лв. – 4%, но не повече от 10,00 лв., а 

за търговец на дребно 16%, но не повече от 25,00 лв.  

Срокът за образуване на цена, заложен в нормативната уредба е 30 дни за всички 

лекарствени продукти.  

 

3.5.2.3. Регистриране на цена на лекарствен продукт, отпускан без 

лекарско предписание 

Цената на лекарствен продукт, отпускан без лекарско предписание е максимална 

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

регистрирана от Съвета.  

Тя не се съпоставя с цени в референтните държави и не се контролира, тъй като 

тези лекарства не се заплащат със средства от публичните фондове. Не се изчисляват 

надценки, а цената е тази, която е определил за себе си притежателя на разрешението за 

употреба.   

Срокът за регистриране на цена на лекарствен продукт, отпускан без лекарско 

предписание е 30 дни.  

 

3.5.3. Контрол върху цените на лекарствените продукти съобразно цените в  

референтните държави членки след 29.03.2019  

НСЦРЛП поддържа реимбурсния статус на лекарствените продукти на всеки три 

години от включването им в Позитивния лекарствен списък
41

. Спрямо продуктите 

включени в ПЛС, съществува механизъм и за периодичен контрол върху цените – 

извършване на проверка за наличие или липса на промяна на цените в референтните 

страни. На такава проверка подлежат всички включени в ПЛС лекарствени продукти, а 

сроковете за извършването й се определят както следва:  

- за продукти, за които референтната стойност се изчислява посредством 

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

всеки 6 месеца от датата на утвърждаване на последната цена
42

;  

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

последната цена
43

.  

Задължение на притежателите на разрешение за употреба е да подадат 

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

установените срокове. 

                                                 
41

 Чл. 259, ал. 1, т. 8 от ЗЛПХМ. 
42

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

 Чл. 43, ал. 1 от  Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на ЛП 
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При неизпълнение на това задължение, цените подлежат на служебна проверка. 

Ако се установи, че цената в референтните страни е по-ниска от цената, въз основа на 

която е била образуваната цената на лекарствения продукт, ПРУ следва да подаде 

заявление за промяна.
44

 Съветът взема служебно решение за промяна на утвърдената 

цена
45

, ако в определения срок заявителят не подаде заявление за промяна. За 

неизпълнение на задължението за деклариране на цени притежателите на разрешения 

за употреба са обект на нормативно определени финансови санкции, които са заложени 

в ЗЛПХМ. 

3.5.4. Промени в нормативната уредба след 29 март 2019 г. 

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

основния нормативен акт, регулиращ ценообразуването – Наредба за условията, 

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

които са обнародвани в ДВ бр.26 от 29 март 2019 г.  

Таблица 1 съдържа схематично представяне на промените в методиката на 

ценообразуване, настъпили след обнародване на измененията в наредбата: 

Таблица 1. Промени в Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране 

и регистриране на цените на лекарствените продукти 

Преди 29 март 2019 г. След 29 март 2019 г. 

Образуване на пределна цена на ЛП: 

10 основни + 7 допълнителни референтни 

държави: 

 

Гърция, Испания, Италия, Латвия, Литва, 

Португалия, Румъния, Словакия, Словения, 

Франция + Белгия, Чехия, Полша, Естония, 

Унгария, Финландия,  Дания  

Образуване на пределна цена на ЛП
46

: 

10 референтни държави:  

 

 

Белгия, Гърция, Испания, Италия, Латвия, 

Литва, Румъния, Словакия, Словения, 

Франция 

Деклариране на цени на всеки 12 месеца Деклариране на цени на всеки 24 месеца
47

 

6 месеца срок за деклариране за продукти, 

единствени за съответния INN 

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 не по-ранна 

от 1 месец спрямо датата на заявлението 

Цените се декларират към дата в месеца на 

подаване на заявлението  

Рефериране на цени към „най-близка 

опаковка“ 

рефериране към най-ниска цена за същия 

INN, форма и количество активно вещество 

Рефериране към 4 пъти най-ниската 

стойност за дефинирана дневна доза. 

 

Рефериране към цена на референтен ЛП, 

включен в ПЛС.  
Рефериране към най-ниската цена на 

референтен ЛП в 10-те държави.  

В ПЛС се включват генерични продукти, 

чиято цена не надвишава 70% от 

В ПЛС се включват генерични продукти, 

чиято цена не надвишава 70% от стойността 

                                                 
44

 Чл. 43, ал. 7 от Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на ЛП 
45

 Чл. 43, ал. 8 от Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на ЛП 
46

 Чл. 10, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на 

ЛП 
47

 Чл. 43, ал. 1 от Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на ЛП  
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стойността на референтния продукт на референтния продукт и продукти по чл. 29 

от ЗЛПХМ, чиято цена не надвишава 80% от 

стойността на референтния продукт 

Анализ на промените 

1. Промените в списъка и броя на референтни държави и отпадането на дефиниции 

цели понижаване на цените на реимбурсираните лекарствени продукти, но няма 

конкретна мотивация и развити модели защо точно определени държави отпадат. 

Срокът за предложения не дава възможност за задълбочени анализи и пилотни проекти 

в тази насока. Промяната в сроковете и броя референтни държави ще доведе до 

намалено административно натоварване както на държавната администрация, така и на 

бизнеса, но това изисква мотивация в тази насока.  

2. Изключително неблагоприятен ефект върху притежателите на разрешения за 

употреба ще има реферирането на цени към най-ниска стойност за дефинирана дневна 

доза в референтните държави при липса на цена в тях за конкретна опаковка, тъй като 

реферирането ще се извършва към най-ниската референтна стойност за дефинирана 

дневна доза/ терапевтичен курс.   

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

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

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

до момента изискване към рефериране на цената на биоподобните продукти спрямо 

цената на референтите позволяваше ценообразуване на биоподобните продукти 

идентичност на цената на иновативните такива, което обезсмисля една от основните 

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

публични средства. Към юли 2019 г. не са публично достъпни данни за анализ на 

спестяванията от бюджета на НЗОК след навлизане на биоподобни продукти на пазара.  

4. Отпадането на дефиницията за единствен лекарствен продукт води до промяна в 

сроковете на деклариране на някои продукти от 6 на 24 месеца, но и до момента няма 

изрични указания за това.  

 

3.5.5. Държавни такси за процедурите за ценообразуване 

За всяка от горепосочените процедури притежателите на разрешения за употреба 

са длъжни да заплатят държавна такса, изчислена въз основа на търговско име, форма, 

концентрация и окончателна опаковка на конкретния лекарствен продукт. На практика 

това означава, че ако ПРУ желае да пусне на пазара един продукт в 2 окончателни 

опаковки, следва да заплати 2 такси.  

Размерът на държавните такси е регламентиран в Тарифа за таксите, които се 

събират по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
48

.  

Таксите варират от 200,00 лв. (за регистриране на цена на лекарствен продукт, 

отпускан без лекарско предписание) до 3 000,00 лв. за образуване на цена и включване 

на лекарствен продукт, за който се изисква ОЗТ в ПЛС. 

В допълнение към горепосоченото всяка промяна в условията на разрешението 

за употреба (напр. производител на активното вещество, производител на лекарствения 

                                                 
48

 Обн. ДВ. бр. 106 от 14 декември 2007 г., посл. изм. с ДВ. бр. 26 от 29 март 2019 г. 
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продукт, промяна на цена, т.н.) следва да бъде подадена и към НСЦРЛП и за нея следва 

да бъде заплатена държавна такса. 

Единствената процедура, за която не се дължи държавна такса е декларирането 

на липса на промяна на цените по реда на чл. 43 от Наредбата (на всеки 6 или 24 

месеца) и следващата на това основание процедура за промяна на цена по реда на чл. 43 

от Наредбата. 

 

3.5.6. Прозрачност при взимане на решенията за ценообразуване 

Сред основните проблеми пред прозрачността на ценообразуване и взимане на 

решения за цени е изключително затруднения достъп до информация за цените в 

другите държави. Най-често регистрите не са публични като има и държави, в които за 

целите на референтно ценообразуване се ползват регистри различни от използваните на 

местно ниво. 

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

налице са и сфери, в които липсва прозрачност и яснота.  

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

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

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

цените и е посочено 24 месеца. От друга страна и към момента,  няма ясни и конкретни 

указания за това как да бъдат изчислени 24-те месеца за всички продукти с действаща 

цена към датата на промяната. Единствените указания на електронната страница на 

НСЦРЛП към момента (юни 2017) посочват крайна дата за подаване на декларации, но 

никакви указания за изчисляване на началната такава.  

Това от своя страна създава възможност за превратно тълкуване на разпоредбите 

и налагане на съответните санкции върху притежателите на разрешения за употреба без 

да им е дадена възможност за съвестно изпълнение на заложените им задължения, тъй 

като липсва прозрачност в тази насока 

 

3.5.7. SWAT анализ на системата на ценообразуване в България 

Таблица 2: SWAT анализ на системата на ценообразуване в България 

Силни страни Слаби страни 

 относително опростена и за 

приложение, предвид че линковете с 

цените на 10 референтни държави са 

публикувани на www.ncpr.bg  

 подходяща при ограничени ресурси 

на здравеопазната система  тъй като се 

реферира най-ниската цена на 

производител в посочените 10 страни 

членки; 

 предоставя бърз достъп до 

 детайлна информация за цените не 

винаги е достъпна, тъй като конкретният 

продукт може да липсва на даден пазар; 

 прехвърлянето на цени понякога е 

нереалистично, тъй като реферирането се 

извършва към официални списъци, които не 

винаги отразяват реалните пазарни цени; 

 различен обхват и контролиран тип цена 

в различните държави, което води до 

затруднения при изчисляването на нужната 

http://www.ncpr.bg/
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 През последните години външното рефериране доведе до значително 

понижаване на цените на лекарствените продукти. Независимо, че от гледна точка на 

финансиращи институции това понижаване на цените се разглежда като положителна 

тенденция, то крие и известни потенциално сериозни рискове: 

1. Като основен такъв риск може да се очертае опасността от отпадане на 

лекарствени продукти от пазара и невъзможността на пациентите за достъп до тях. В 

допълнение към това, външното референтно ценообразуване повлиява в най-висока 

степен пазара на генерични лекарствени продукти, без да оказва толкова сериозно 

влияние върху пазара на иновативни лекарствени продукти. . По данни от Годишните 

доклади на НСЦРЛП за периода 2016 – 2018 г. от ПЛС за изключени 839 лекарствени 

продукта, като за 380 е заличена и цената. Най-голям брой от изключените от ПЛС 

продукти спада към продуктите за лечение на онкологични, онкохематологични и 

сърдечно-съдови заболявания. На практика това означава, че рамките само на 

последните 3 години 380 лекарствени продукта, заплащани с публични средства са 

изчезнали от пазара. От тях към момента на заличаване 50 продукта са били единствени 

в съответната концентрация и форма, а общо 33 INN-a вече не се заплащат с публични 

средства. (34-36) 

2. В допълнение следва да се подчертае, че съгласно нормативната уредба в ЕС 

ПРУ е субектът, който носи цялата отговорност за съответния лекарствен продукт. Във 

връзка с това промяна в реферирането от производител към ПРУ би имала положителен 

ефект не само върху фармацевтичната индустрия, но и върху отделния пациент (по 

отношение достъпа до лечение), като успоредно с това не би довела до значителни 

информация на компетентните органи, 

предвид ежемесечната актуализация; 

 позволява международно сравнение 

на цените, предвид свободния достъп 

до интернет страницата на НСЦРЛП; 

 води до намаляване на публичните 

и частните разходи за лекарствени 

продукти, тъй като пределната цена не 

може да се надвишава 

в конкретната държава цена, отклонения и 

разлика в изчисленията между 

регулаторните органи и индустрия; 

 ако е единствен метод за определяне на 

цена, води до механично пренасяне на цени 

без реална оценка на влиянието на пазара; 

 реферирането не винаги означава 

спестяване в системата на здравеопазване. 

Възможности Заплахи 

 при еднакви показатели на 

сравнение в държавите за референция 

може да се намали административната 

тежест; 

 при съчетаване на външното ценово 

рефериране с други методи може да се 

постигне баланс между интересите на 

различните участници на пазара; 

 при подходящ обхват може да 

доведе до значително понижаване на 

цените и сериозни спестявания в 

здравеопазните системи. 

 забавено или отказ от пускане на пазара 

на нови лекарствени продукти в държавите 

с ниски цени; 

 използване на неправилно подбрани 

страни за референция в нормативната 

уредба; 

 отпадане на лекарствени продукти от 

пазара; 

 ограничаване на иновациите и достъпа 

на пациентите до лечение; 

 ценова ерозия на територията на ЕС. 
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повишения на цените (ако изобщо такива настъпят), и респективно публичните 

разходи. 

3. Предвид факта, че по-голямата част от публичните средства, предназначени за 

лекарствени продукти се отделя за иновативни лекарствени продукти – около 80% (с 

висока цена и заплащани в повечето случаи в пълен размер), общото влияние на 

външното ценово рефериране върху системата на здравеопазване има по-скоро 

минимален ефект по отношение на държавните разходи, тъй като е насочено към 

генеричните лекарства, където има динамика и конкуренция. Причината за това се 

корени в по-лесното контролиране на цените от страна иновативните компании. 

4. От гледна точка на заплащането с публични средства и публичните разходи тази 

тенденция към понижаване на цените е позитивна, но в дългосрочен аспект тя може да 

генерира не само недостиг на лекарствени продукти на пазара, но и бъдещо 

повишаване на цените на тези лекарствени продукти, чиито ПРУ са успели да устоят и 

запазят продуктите си на пазара, като по този начин са се превърнали в монополисти.  

5. Допълнителен риск, породен от реферирането на цената към най-ниска цена на 

производител, отговорен за освобождаване на партиди е рискът от паралелен износ на 

скъпоструващи лекарствени продукти, най-често предназначени за лечение на редки, 

тежки и/или живото-застрашаващи заболявания, което води до хронична липса на тези 

лекарствени продукти на българския пазар и съответно до липса на терапия за 

пациентите. Тази тенденция се наблюдава непрекъснато през последните години, като 

скъпоструващи продукти се изнасят от българския пазар към пазари (основно от 

Западна Европа), на които се поддържат по-високи цени, респективно и по-високи 

печалби за участниците в лекарствоснабдяването.  

6. Всичко това от своя страна ще натовари допълнително системата на 

здравеопазване и ще ограничи достъпа до лекарствени продукти, едновременно 

повишавайки и цената на лекарствените продукти, което не е от полза нито за бизнеса, 

нито за пациентите. 

7. Цени на лекарства от паралелен внос, налични са само на ОТС продукти. 

Наличието на превратно ценообразуване на цена на производител е ограничител на 

навлизането на лекарства от паралелен внос по лекарско предписание за последните 12 

години от 2007 г насам. Очевидно държавата и пациентите  търпят сериозни загуби 

поради превратно законодателство. 

  

3.5.8. Данък добавена стойност 

 Основна сфера на оптимизация следва да бъде данъкът добавена стойност, който 

се начислява при продажбата на лекарствените продукти. Както вече беше подчертано, 

в светлината на нарастващи непрекъснато разходи, изострена чувствителност към 

здравеопазването като сектор и потенциални рискове за осигуряването на съвременни, 

достъпни и разходно-ефективни лечения, диференцирането на ставка ДДС в размер по-

нисък от основния в държавата би освободило допълнителен ресурс, който да се 

използва за закупуване на допълнителни или скъпоструващи лекарствени продукти и 

повишаване достъпа и осигуреността на пациентите с  най-съвременни лечения.  

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

България заплащат повече за лекарствени продукти, поради по-големият размер на 
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ДДС. Разликите спрямо страни като Словакия, Литва и Гърция варират между 13% и 

20% при различните цени на производител. 

За сравнение на Таблица 2 са посочени нивата на данък добавена стойност в 

страните от ЕС. Най-високи са нивата в Дания и Норвегия – 25%, а най-ниски във 

Франция – 2,1%, Швейцария – 2,5% и Люксембург – 3%. В България данък добавена 

стойност върху лекарствените продукти е от най-високите в Европа – 20%. 

 

Таблица 2. Нива ДДС за лекарствените продукти в Европа по държави през 2018 г. 

 

Източник: https://pharmaboardroom.com/facts/vat-rates-on-medicine-in-europe-by-country-2018/ 

Предложение: 

В светлината на публичните разходи, 
 

 
 от средствата практически не се 

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

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

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

до момента не са намерили решение за диференцирано ДДС при лекарствата, предвид 

че се харчи обществен и публичен ресурс. 

 

https://pharmaboardroom.com/facts/vat-rates-on-medicine-in-europe-by-country-2018/
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3.5.9. Комисия по прозрачност към МЗ 

Комисията по прозрачност е орган, пред който могат да се обжалват решенията 

на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти и е 

съгласно Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. 

Дейността на тази комисията се регламентира с Правилник за условията и реда 

за работа на Комисията по прозрачност по Закона за лекарствените продукти в 

хуманната медицина, публикуван на страницата на Министерство на здравеопазването.  

Съгласно този правилник Комисията се състои от 15 членове, включително председател 

и заместник-председател: 

4 от Министерство на здравеопазването,  

1 от Министерство на труда и социалната политика,  

3 от Изпълнителна агенция по лекарствата, 

2 от Националната здравно-осигурителна каса,  

1 от Български зъболекарски съюз, 

1 от Български лекарски съюз,  

1 от Български фармацевтичен съюз, и по  

1 от представителните организации за защита правата на пациентите и 

организации на фармацевтичната индустрия.  

Поименният състав се определя с решение на Министерския съвет по 

предложение на министъра на здравеопазването, като в него следва да бъдат включени 

поне 4 правоспособни юристи, а член на НСЦРЛП не може да бъде член на Комисията 

по прозрачност. 

Честотата на заседания на Комисията съгласно Правилника следва да бъде не 

по-малко от веднъж месечно.  

Жалби срещу решения на Националния съвет по цени и реимбурсиране на 

лекарствените продукти се подават до Комисията по прозрачност чрез Националния 

съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти в 14-дневен срок от 

съобщаването на решението на заинтересуваните лица.  

По всяка преписка председателя на Комисията назначава двама докладчици, 

които са членове на Комисията и от които поне едни е юрист. При сложни от 

фактическа или правна страна случаи може да бъде свикана експертна комисия, като 

правилникът не дава ясни и категорични указания за това кои случаи се класифицират 

като сложни от фактическа или правна страна, което е изключително непрозрачно и 

създава предпоставки за корупционни практики и взимане на нерентабилни решения.  

Комисията по прозрачност следва да се произнесе по всяка жалба в рамките на 

30 дни и да уведоми за решението си всички заинтересовани страни – жалбоподателя и 

НСЦРЛП.  

По отношение дейността на комисията могат да се направят следните 

констатации: 

1. На сайта на Комисията по прозрачност, на страницата на МЗ има  качени 

заповеди с изменения на определени членове, без допълнителна информация. 
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2. Не е известно как и дали горепосочените срокове се спазват, тъй като на 

електронната страница на Комисията липсва каквато и да е отчетна информация за 

дейността на Комисията, нито брой заседания, нито разгледани преписки. 

2. Не са налични данни нито за броя, вида и датите на постъпилите жалби, нито 

за взетите решения като общ брой или разделение на решенията в полза на НСЦРЛП 

или в полза на жалбоподателя. 

3. В допълнение, заседанията на Комисията по прозрачност не се обявяват на 

страницата на Комисията и тяхната честота не може да бъде проследена по никакъв 

начин. Достъпът на засегнатите страни до тези заседания също не е регламентиран.  

 

Както е видно от годишните доклади за дейността на НСЦРЛП 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, 

както не е налична информация и колко от жалбите са прехвърлени към Районен или 

Административен съд и по каква причина – непроизнасяне в срок на Комисия по 

прозрачност или обжалване на решение на Комисия по прозрачност.  

Тази информация относно спазване на срокове на произнасяне и не произнасяне 

в посочените срокове не може да бъде проследена от гражданите и от заинтересованите 

страни, тъй като от създаването на комисията – статистика липсва, а дейността на 

Комисията по прозрачност е свързана със сериозен финансов и обществен ресурс.   

Предвид нейното наименование, има сериозно разминаване относно законовата 

информация и обществено достъпната, която на практика липсва. 

 

3.6. Предизвикателства 

3.6.1. Предизвикателства при рефериране на цени и EURIPID 

Едно от най-сериозните предизвикателства се крие в практическото рефериране 

на цените. Действително на електронната страница на НСЦРЛП е публикуван списък с 

референтни държави и директни линкове, на които да бъдат открити цените на 

лекарствените продукти и методиките за изчисление, но не са рядкост случаите, в които 

линковете не се актуализират своевременно.  

Съществуват и случаи, в които целево се реферира към регистри, които са 

предназначени само за национално ползване, както единият от двата регистъра в 

Румъния при условие, че самите румънски компетентни органи заявяват наличието на 

друг регистър, който следва да се използва за целите на външното ценообразуване.  

Това бе констатирано в директно запитване на румънския регулатор. 

Допълнително предизвикателство е фактът, че в различните държави се 

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

публично достъпна)  се публикува само на съответния национален език.  

Методиката по която работи националния регулатор също не е публикувана в 

допълнително ръководство на съответния език. 
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И ако достъпът до цена на производител за НСЦРЛП е относително опростен 

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

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

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

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

Препоръки: С цел повишаване на прозрачността към Решенията за образуване/ 

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

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

бъде проследима. 

При намаляване на цена, следва да се публикува тази извадка по нагледен начин 

в информационната система и това да е свързано с ПЛС и да има индикация затова. 

 

3.6.2. Предизвикателства пред прозрачността и сроковете за взимане 

на решения от НСЦРЛП и Комисия по прозрачност 

1. Горепосочените практически предизвикателства при изчисляването на цените 

са част и от липсата на прозрачност при взимане на решенията. В допълнение към тях, 

следва да се подчертае, че единственият механизъм, чрез които да бъдат предоставени 

доказателства за неправилно приложение на методика на ценообразуване в друга 

държава са чрез Комисия по прозрачност и обжалване на вече издадено решение за 

цена, което значително затруднява процеса на ценообразуване за ПРУ, тъй като 

проследимост за заинтересованите лица и за гражданите за тази Комисия по 

прозрачност не съществуват 

2. Дейността на Комисията по прозрачност също не подлежи на публична 

отчетност, а продължителността на разглеждане на подадените жалби в действителност 

достига понякога до над 1 година.  

3.Не са налице и данни, по които да бъде отчетено спазването на сроковете за 

взимане на решения нито в НСЦРЛП, тъй като в ПЛС има само датата на взимане на 

решение, но не може да се проследи кога е подадено заявлението и дали  законовите 

срокове са спазени 

4. Не са налице и данни, по които да бъде отчетено спазването на сроковете за 

взимане на решения на Комисията по прозрачност. Единствено в отчетите на НСЦРЛП 

от заседанията са коментирани номера на преписки, без допълнителна информация, 

която да индикира даденото решение. 

5. В ПЛС има само датата на взимане на решение, но не може да се проследи 

кога е подадено заявлението и дали  законовите срокове са спазени. 

6. Липсва и ясно разписана и публично достъпна информация за реда за 

комуникация с Комисия по прозрачност извън посочените в общите административни 

правила. 

7.  Процедура по консултация на заявители на услуги с НСЦРЛП също не е 

указана. 

 

Препоръки:  
1. С цел повишаване на прозрачността и достъп до информация  до гражданите и 

заинтересованите страни за съблюдаване на нормативно заложените срокове за 
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разглеждане на процедурите в Приложение № 4, както е в регистрите на пределните и 

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

НСЦРЛП следва да бъде добавена информация за датата на подаване на заявление и 

датата на взимане на решение на заседание на Съвета. По този начин ясно и 

категорично ще бъдат видни сроковете, в които е разгледана всяка от процедурите и ще 

бъде ограничена възможността за умишлено забавяне разглеждането на процедурите и 

взимането на решения. 

2. Относно Комисия по прозрачност следва да бъде изграден публично достъпен 

регистър на разгледаните от тях жалби, в които (както и при регистрите на НСЦРЛП) 

да бъде включена информация за датата на подаване на жалбата, датата на взимане на 

решение на заседание на Комисията и дата на издаване на решението.  

3. В отчетните документи и на двата органа НСЦРЛП и Комисия по прозрачност 

следва да присъства информация за броя и вида процедури и решенията, с които са 

завършили обжалванията – в полза на жалбоподателя или в полза на НСЦРЛП – както и 

информация за броят на жалби пренасочени към съда и изхода на съдебните 

производства подобно на съдебните сайтове, тъй като това се смята предходна стъпка, а 

и самото и име произтича точно от това. 

4. Не на последно място и за двата органа следва да бъде разписана и публично 

оповестена процедура за консултации на заявителите и потребителите на услуги, в 

която прозрачно да бъде описан процесът по предоставяне на тези консултации. 

 

4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА НОРМАТИВНАТА РАМКА, 

ПРОЗРАЧНОСТТА НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ И ПУБЛИЧНАТА 

ОТЧЕТНОСТ ЗА ЛЕКАРСТВАТА ПО ЛЕКАРСКО ПРЕДПИСАНИЕ 

4.1 Каква е нормативната уредба, регулираща ценообразуването на 

лекарствените продукти в страната? 

С въвеждането на пределна цена за продажба на лекарствените продукти, 

включени в Позитивният лекарствен списък изготвен и поддържан от НСЦРЛП, 

отпускани по лекарско предписание и заплащани със средства от бюджета на НЗОК, от 

държавния бюджет извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, от бюджета 

на лечебните заведения по чл. 5 от Закона за лечебните заведения и от бюджета на 

лечебните заведения с държавно и/или общинско участие по чл. 9 и 10 от Закона за 

лечебните заведени, се въвеждат и контролни правомощия на МЗ и НЗОК.  

Двете институции могат да правят предложения до Съвета за преразглеждане на 

включени лекарствени продукти в Позитивния лекарствен списък при условия и по ред, 

определени в наредбата. Добре е и заинтересованите страни да бъдат уведомени за 

подобна процедура, с оглед на адекватност на решенията и да има публичност в тази 

насока. 

Законодателят е регламентирал правомощието на МЗ и НЗОК да правят 

предложения до НСЦРЛП за преразглеждане на включени лекарствени продукти в 

ПЛС, както и мотивирано да поискат извършване на оценка на здравните технологии на 

включени лекарствени продукти в ПЛС, но не е регламентирал контролно правомощие 

на НЗОК да регулира надценките на лекарствените продукти при продажбата им на 

дребно, които заплаща с публични средства, които повлияват самия анализ на ОЗТ. 
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Съществува ли прозрачност при вземане на решения за включване на 

лекарствата в ПЛС? 

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

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

цените на лекарствените продукти, налице са и сфери, в които липсва прозрачност и 

яснота по формирането на цената на лекарствените продукти, включени в ПЛС.  

1. Сред основните проблеми пред прозрачността при вземането на решения за 

включване на лекарства в ПЛС е изключително затруднения 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.  

2. Цените от ЕURIPID не са публично достъпни и не се предоставя извадка и 

принт с намерената цена. 

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

Подобни методики следва да бъдат описани в ръководства на сайта на рег. 

Институции. 

4.Необходима е по-голяма прозрачност в процеса по вземане на решения за 

включване на лекарствени продукти в ПЛС от страна на НСЦРЛП в самите решения 

След заседанията на сайта на НСЦРЛП е представен само номер на преписката, 

без индикация за взетото решение. 

 

Съществува ли прозрачност при ОЗТ оценката и дали има публикувани 

документи относно оценки, анализи и доклади на нови лекарствени продукти? 

Въвеждането на оценка на здравните технологии в България е свързано с 

повишаване на ефективността на лекарственото лечение с цел подобряване качеството 

на живот на пациентите и намаляване на разходите за лечение. 

Докладът за оценка на здравните технологии е част от документацията, подаване 

към НСЦРЛП, за включване на лекарствения продукт в ПЛС и не е публично достъпен 

и не съществува прозрачност в процеса по ОЗТ, както и самите резюмета на сайта на 

НЦОЗА са непълни осакатени откъм обществена информация. Предвид, че 

разпоредбата не въвежда изискване към всички ПРУ и няма въведен образец за резюме 

това довежда до сериозна непрозрачност в процеса и съмнителност при взимането на 

решения. 

Необходимо  докладите на регулаторните - органи относно оценка на здравните 

технологии, анализи и доклади на нови лекарствени продукти да са публично 

достояние, което ще включи освен административния контрол от страна на МЗ, НЗОК и 

НСЦРЛП, и обществения контрол в процеса по включване на лекарствени продукти в 

ПЛС. Това е подходът в другите страни, а и българското законодателство иска да се 

възползва от тези доклади, като не се разчита Р. България да може да бъде източник на 

подобна информация за другите държави. 
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Провежданата лекарствена политика прозрачна ли е за пациентите относно 

ефикасно извънболнично и болнично лечение с лекарствени продукти без 

излишен разход на публични финанси?  

Провежданата лекарствена политика в страната е прозрачна и достъпна за 

пациентите чрез публикуване на нормативните актове в безплатния за страната достъп 

до Държавен вестник, но това са само именителните актове. МЗ не поддържа актуална 

законова база и това се извършва от специални платени сайтове. 

 Оптимизиране на изпълнението на целите на лекарствената политика и 

прозрачността й за пациентите за ефикасно извънболнично и болнично лечение с 

лекарствени продукти без излишен разход на публични финанси, е необходимо: 

 законодателни промени по отношение облекчаване на данъчния режим за 

притежателите на разрешение за употреба на лекарствен продукт или упълномощените 

техни представители при по-високи стойности на договорените отстъпки; 

 въвеждане на диференцирана ставка ДДС за лекарствените продукти в размер 

по-нисък от основния в държавата – освободеният допълнителен ресурс може да се 

вложи е за осигуряването на съвременни, достъпни и разходно-ефективни лечения с 

лекарствени продукти. 

 

Защитен ли е общественият интерес при създаването на нови структури или 

премахването на съществуващи такива с промяна на нормативен акт? 

Не съществува подобен обществен анализ за последствията от създаването на 

нови административни структури или премахването на съществуващи такива и 

оправдано ли е тяхното финансиране с обществения държавен ресурс. 

 

Съществуват ли публични документи за оценка на риска от създаване на 

една структура?  

Държавата е въвела оценка на въздействието от създаването на една структура, 

но не и оценка на риска от нейното създаване в дългосрочен план, както във финансово 

така и в административно отношение 

 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Социалната значимост на законодателната рамка в лекарствената регулация 

следва да рефлектира в осигуряването на прозрачни и единни критерии на ценова 

регулация на лекарствените продукти в страната и единни механизми за защита правата 

на пациентите в качеството им на потребители с цел закрила на човешкото здраве. 

Правителството би могло да предприеме няколко мерки в тази насока, за да 

отговори по-адекватно на нуждите на обществото: 

 лекарствената политика да се подкрепи и от другите политики с отношение към 

нея: въвеждане на диференцирано данъчно облагане на лекарствените продукти;  

 насърчаване на иновациите в областта на лекарствените продукти; 
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 подобряване на стъпки в процесите на ценообразуването, които са изброени по-

горе; 

 синхронизиране на държавите по отношение на референтното ценообразуване; 

 реимбурсиране, ОЗТ и договаряне в НЗОК; 

 прозрачност в продължителността на процесите на ценообразуване; 

 прозрачност в процесите и взимане на решение на Комисията по оценки на 

здравни технологии; 

 подобряване и анализиране на системата на цените от паралелен внос. 
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