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1. СИСТЕМА НА РЕИМБУРСИРАНЕ НА ЛЕКАРСТВА В БЪЛГАРИЯ – 2003 -2014 

Важен момент за държави с ограничен бюджет в обществено здравеопазване е 

ресурсите в болничния и извънболничен обществен сектор да се използват 

изключително рационално и ефективно. Съотношението разход-полза за всеки 

лекарствен продукт трябва да се оценява на всички фармацевтични нива: при 

производство, реимбурсиране от регулаторните власти и, предписване и отпускане от 

медицинските специалисти. 

1.1. Що е то реимбурсиране? 

Реимбурсиране на лекарства означава връщане, възстановяване на 

изразходвани вече парични средства. Реимбурсирането на разходите за лекарствени 

продукти е ключов компонент на системата на здравеопазването, който осигурява 

достъп на пациентите до лекарствени продукти чрез референтната стойност и 

продажната цена. 

В настоящия анализ е представена хронология на  процедурите за 

реимбурсиране и включване на лекарства в Позитивен лекарствен списък през 

периода 2003 - 2019 г. Анализирани са публикувани нормативни документи в 

областта на реимбурсирането в страната, както и списъци и отчети на държавната 

администрация, като МЗ, Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени 

продукти, НЗОК и др. 

1.2.  Реимбурсиране 1993 – 2003 г.  

До 2000 г. системата на финансиране или реимбурсиране на лекарства в 

България се осъществяваше на централен подход. В началото на 90-те години се 

извършваше чрез системата на Държавно аптечно обединение (ДАО), което 

предоставяше едни и същи лекарства на всички болници в страната. 

За извънболничната помощ се предоставяха лекарства по списък от Наредба 2 

ДВ, брой 24 от 1993 г. до 1996 г. [6]; след това чрез Наредба 46, обн. ДВ, бр. 3 от 1996 

г. [14] Държавата чрез МЗ, закупуваше лекарства на централен принцип, а в средата 

на 90 г. започна и да ги договаря чрез търгове, като ги предоставяше на лечебните 

заведения.  

Договарянето на централизирани доставки на лекарства в средата на 90-те 

години беше предимно в областта на диабета, на онкологичните лекарства и редица 

лекарства за социално значими заболявания. Средствата се осигуряваха от 

републиканския бюджет. 

Лекарствата първоначално се осигуряваха по списък по реда на Наредба 2 на 

МЗ от 1993, който списък беше подготвен от Държавния институт по контрол на 

лекарства или днешната Изпълнителна агенция за лекарства. 

По-късно, от 1996 г. реимбурсната политика беше детайлирана от Наредба 46, 

съгл. чл.1 от Правилника за прилагане на Закона за народното здраве лекарствата се 

договаряха от министерство на здравеопазването на базата на нормативна уредба, 
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като към 2000 г., беше валидна Наредба № 23 от 2000 г. на МЗ, ДВ 90 [11], а 

впоследствие от Наредба № 34 от 2005 г., ДВ. бр. 95. [12] 

 

Таблица 1. Нормативна база за реимбурсиране на лекарствени продукти в 

България г. 1993- 2005 г.  

Документ  Обнародван в 

Наредба № 2 от 18 март 

1993 г. за прилагане на 

чл. 1, ал. 2 и 3 от 

Правилника за прилагане 

на Закона за народното 

здраве на Министерство 

на здравеопазването 

ДВ, брой 24 от 1993г 

Наредба № 46 от 1996 г. 

за прилагане на чл. 1, ал. 

4 от Правилника за 

прилагане на Закона за 

народното здраве 

ДВ, бр. 3 от 1996 г.; изм. и попр., бр. 14 от 1996 г.; изм., 

бр. 32 и 56 от 1997г., отм. ДВ. бр. 76 от 5 септември 1997 

г. 

Наредба № 12 от 29 

август 1997 г. за 

лекарствени средства за 

домашно лечение 

ДВ. бр.76 от 5 Септември 1997г.,  всички изм. и доп. до 

отменянето обн. ДВ. бр.90 от 3 Ноември 2000 г. 

Наредба № 23 на 

Министерство на 

здравеопазването за реда 

на предписване и 

получаване на лекарства 

за скъпоструващо 

лечение, заплащани от 

републиканския бюджет 

В сила от 01.01.2001 г. ДВ. бр. 90 от 3 ноември 2000г., 

изм., всички изм. и доп. до отменянето обн. ДВ. бр. 95/29 

ноември 2005г. 

Наредба № 34 от 25 

ноември 2005 г. за реда за 

заплащане от държавния 

бюджет на лечението на 

българските граждани за 

заболявания, извън 

обхвата на 

задължителното здравно 

осигуряване (загл. изм. – 

ДВ, бр. 65 от 2018 г.) 

В сила от 29.11.2005 г. 

ДВ. бр. 95 от 29 Ноември 2005г., посл. изм. и доп. ДВ. 

бр. 32 от 16 Април 2019г. 

 

Източници на финансиране на лекарства 
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Съгласно българската нормативна уредба от месец юли 2000 г., съществуват 

три източника за реимбурсиране на лекарствените продукти в обществената сфера: 

 републиканският бюджет, който предоставяше възможност за централизирано 

договаряне на редица заболявания от МЗ; 

 бюджетът на НЗОК за извънболнична и болнична помощ;  

 бюджетът, отделян за здравеопазване на общините, от който се отделяха 

средства и за лекарства.  

Националната здравноосигурителна каса осигуряваше лекарства за болнично и 

извънболнично лечение въз основа на Закона за здравното осигуряване от 1998 г., чл. 

55 от ЗЗО. [4] От 2000-2004 г. НЗОК заплащаше лекарства на аптеките, съгласно 

списък, който беше обнародван 2000 г. и се актуализираше на сайта на НЗОК. 

Критерии за включване и актуализация или изключване на тези лекарства не са 

посочени в нормативните документи на НЗОК. (ЗЗО) 

От 2004 г. НЗОК следваше да договаря лекарства, които са включени в 

Позитивния лекарствен списък на страната, въз основа на ПМС № 81 от 2003 г., ДВ 

34. (Наредба за критериите, условията и правилата за включване на лекарствените 

продукти в позитивен лекарствен списък) (15) 

Реално до започването на дейността на НЗОК през 2000 г., МЗ отговаряше за 

реимбурсната политика и нейното осъществяване на базата на нормативната база, 

посочена в Табл. 1. 

След 2000 г. съществуваше двуполюсен модел на реимбурсиране от страна на 

МЗ със списък със заболявания и въз основа на Наредба 23, Oбн. ДВ. бр. 90. [11] 

(Табл.1, Фиг. 1) 

2. РЕИМБУРСИРАНЕ НА ЛЕКАРСТВА ОТ НЗОК 

2.1. Позитивен лекарствен списък за периода 2003 - 2007 г. 

2.1.1.  Позитивен лекарствен списък - 2003 г. 

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) осигуряваше лекарства за 

болнично и извънболнично лечение въз основа на Закона за здравното осигуряване от 

1998 г. Реално системата заработи от средата на 2000 г. на база на първия публикуван 

списък  за лекарства в ДВ на чл. 55 от ЗЗО. [16] (Частично и напълно реимбурсен 

лекарствен списък на НЗОК ДВ. бр. 55 от 2000 г.) 

В исторически план създаването на Позитивен лекарствен списък ПЛС датира 

още от 2003 г., когато с две промени в нормативната уредба - в Закона за здравното 

осигуряване (ЗЗО) [4] и в Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина 

(ЗЛАХМ) [2] се сформира комисия за съставяне на позитивен лекарствен списък, 

който да бъде основа за изготвяне на всички списъци с лекарства, заплащани от 

обществени фондове или от държавния бюджет за целите на снабдяването с лекарства 

в болничната и извънболничната област. 
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Въз основа на изменението на чл. 10, ал. 2 от ЗЛАХМ [2] (ДВ. бр. 

107/15.11.2002 г.) Министерският съвет следваше да определи с наредба Позитивен 

лекарствен списък в Република България, като и критериите, условията и правилата 

за включване на лекарствени продукти в него за реимбурсиране от НЗОК от 

13.01.2003 г. (Наредба за критериите, условията и правилата за включване на 

лекарствените продукти в позитивен [15]) 

През 2004 г. бе обнародван първия ПЛС и  НЗОК следваше да договаря 

лекарства след като са включени в ПЛС на страната, въз основа на ПМС № 81 от 2003 

г., ДВ 34 [15]. 

Причината за създаването на първия Позитивен лекарствен  списък в Р. 

България през 2003 г. беше честата актуализации на лекарствения  списък през 2002 

г., който се публикуваше на сайта на НЗОК. За една година беше актуализиран над 30 

пъти с много нови лекарства, като до момента не бяха въведени критерии за 

актуализация на списъка. Чисто в исторически план процесът се извършване за 

определени лекарства и производители, а за други не. Лобисткият подход беше водещ 

при тази актуализация на списъка за лекарства за извънболнично лечение. 

За този период не съществуват законови норми на какви принципи лекарствата 

се публикуваха на сайта на НЗОК, като единственото изискване беше да има 

разрешение за употреба. От друга страна не всички лекарства по лекарска употреба, 

които бяха разрешени се включваха в този списък и подходът беше избирателен и 

непрозрачен. Доказателство затова е, че липсват публикувани правила в тази насока. 

Нарастването на търговските имена на частично платените лекарства с 24% (от 

722 на 943), а при напълно платените лекарства с 16% (65) спрямо тези лекарствени 

продукти от 2001 г. доведе до преразход на НЗОК в областта на лекарствата за 

извънболнична помощ  през 2003 г. спрямо 2002 г., като същият беше в размер на 

близо от 100 мл. лв. [21]. 

Честата промяна на лекарства от списъка на НЗОК през 2002 г. (Частично и 

напълно реимбурсен лекарствен списък на НЗОК ДВ, брой 55 от 2000 г. [16]), въз 

основа на този от 2000 г., ДВ 55, напрягаше цялата система по отношение смени в 

терапевтични схеми и трудното им прилагане от здравните специалисти, както и 

бюджетен дефицит в НЗОК.  

Текстът на чл. 45, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване визираше, че 

Позитивният лекарствен списък следва да послужи като база за реимбурсната 

политика в страната за лекарствата,  които НЗОК напълно или частично ще заплаща.  

Наредбата за Позитивния лекарствен списък бе приета с Постановление на 

Министерски съвет № 81 от 08.04.2003 г. (ДВ, бр. 34/15.04.2003 г.) [15].  

Двуполюсната система на реимбурсиране в България за 2003-2009г. е показана 

на Фиг. 1. От 2000 г. от една страна, МЗ осигурява определени лекарства, а от друга 

НЗОК осигурява тези, които не се финансират от МЗ. В първоначалния списък на 

НЗОК от 2000 г.  не е указано изискване за актуализация на  списъка, независимо че 

през 2002 г. това се случва многократно.  

МЗ на базата на Наредба 23 от 2000 г., ДВ бр. 90 [11] осигурява редица 

скъпоструващи лекарства, предимно онкологични лекарства и др. до 2005 г. От 2005 г. 

МЗ на база на Наредба 34, ДВ. бр. 95 от 29 ноември 2005 г. [12], чрез обществени 
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поръчки, осигурява ваксини, лекарства за СПИН, туберкулоза, радиофармацевтици и 

др.  (Фиг.1) 
 

Министерство на 

здравеопазването 

Наредба 23 от 2000 г. ДВ 90, в сила от 

01.01.2000  до 2005 г 

 Животоспасяващи заболявания, след 

трансплантация, 

 диализа, 

 редки болести, инфекционзни 

заболявания

 онкология, диализа

Наредба 34 от 2005 - 2014 г.

 Ваксини, 

 Туберколоза, Спин, 

радиофармацевтици

НЗОК  - НРД 
От 2000 - 2003 г лекарствата се 

заплащат  без актуализация на 

първия списък от 2000 г

- Наредба за ПЛС  от 2003 – 2007г.  

ежегодна актуализация

- ЗЛПХМ  от  2007 г.  нов ПЛС -

- 2008 април – август без ПЛС 

- ПЛС  се изготва едва  03. 2009 г.

- реално  3 публикувани  
приложения през 2009 г 

19.12.2014 г. 8

Период без списък, 
поради отпадане от 

закона до 
изработване на нов

април - 2007 
август – 2008 

 

Фиг. 1. Система на реимбурсиране в България през периода 2003-2009 г. 

 

Чрез ПЛС от 2003 г. се създаде възможност за селекция на лекарствени 

продукти за реимбурсиране, които се заплащат от здравноосигурителния фонд в Р. 

България - НЗОК. 

Въведени бяха първите критерии при реимбурсиране през 2003 г., като 

изисквания за фармакоикономически анализи и наличие на регистрирани ценови 

данни.  

Процедурата по регистрация на пределна цена от Комисията по цени следваше 

да е приключила, за да може да започне етапа на реимбурсиране и заявителят 

трябваше сам да подаде нови документи в Комисията по ПЛС.  

Двете комисии по цени и по ПЛС нямаха обвързващ характер и това беше 

дейност на притежателя на разрешение за употреба. 

Рационалната употреба на лекарствата бе заложена чрез въвеждане на 

фармако-терапевтични ръководства, съгласно чл. 12, ал. 2 на Наредбата за критериите, 

условията и правилата за включване на лекарствени продукти в Позитивния 

лекарствен списък в Р. България (ДВ, бр. 34 от 15.04.2003 г) [15].  

В една фармакологична група по АТС код се включваха лекарствени продукти, 

за които са налице достатъчно доказателства за предимства по отношение на: 

 ефективността и безопасността в резултат на проведени контролирани 

клинични изпитвания на продукта, като значение имат доказателствата, 

получени от проведени клинични изпитвания в България, според правилата за 

Добра клинична практика; 
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 показателите „потенциални рискове/очаквани терапевтични или икономически 

ползи“ спрямо съпоставим лекарствен продукт, обосновани чрез 

фармакоикономически анализ. 

 

Притежателите на разрешението за употреба или техните упълномощени 

представители за страната представят пред Комисия по позитивния списък 

фармакоикономически данни за лекарствата от група А и група Б, включващи: 

 данни за публикувани в научната литература клинични проучвания или 

фармакоикономически оценки на кандидатстващия продукт; 

 изчисляване разходи за терапия с кандидатстващия продукт за стандартен 

терапевтичен курс за един и 100 пациенти за една година; 

 сравнителен анализ на разходите за терапия с кандидатстващия продукт и 

конкурентните алтернативи; 

 доказателствата за възможните спестявания на дългосрочни разходи. 

 

Предоставените  изисквания за данни от фармакоикономическите анализи 

предвиждаха съпоставяне на предлаганата от притежателя на разрешението за 

употреба цена на терапевтичен курс със средната цена от девет европейски 

референтни страни.  

Целта беше НЗОК да договаря лекарствата на базата на публикувания 

ежегодно ПЛС в ДВ. Първоначалните нормативни изисквания бяха ПЛС да се 

публикува на база на международни непатентни наименования и дозови форми, 

включени в него. Реално всички INN, които бяха включени, техните търговски марки 

с аналогични INN, трябваше да попадат в  списъка, независимо дали са подавали 

документи за реимбурсиране или не.  

Според публикуваното постановление за Позитивният списък, през април 

2003 г. следваше да се спази технологията за изграждане на ПЛС само по 

международни непатентни наименования и  разрешените в страната дозови форми. 

Това визираше чл. 2, ал. 1  на ПМС № 81 (ДВ, бр. 34  от 2003 г.) [15]. 

Търговските  наименования и допълнителни реквизити, като притежател на 

разрешението за употреба и др., не се изискваха да бъдат включени на базата на ПМС 

№ 81, ДВ, бр. 34 през април 2003 г.  Идеята беше, че когато ефективността на едно 

лекарство е вече анализирана, аналогичните лекарства, неговите генерици, 

автоматично следваха да попадат в обсега на реимбурсиране. Философията на 

изграждане на Есенциалната листа на СЗО, която не предвижда търговски марки, 

производител и др. реквизити. Този подход бе въведен, за да се стимулира 

конкуренцията и оттук намаляването на цените.  (www.who.org essential list)  

Изискването на наредбата за ПЛС бе създаването на един рамков Позитивен 

списък за лекарства на базата на фармако-икономически анализи, за да бъде 

разгледана и оценена ефективността на новите лекарства. Целта беше да се прецени 

дали даден лекарствен продукт следва да бъде включен в системата за реимбурсиране 

в страната, и дали той е по-ефективен от тези, които вече са на пазара за съответната 

индикация. 

http://www.who.org/
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След като за един лекарствен продукт, на базата на активно му вещество, бе 

оценена неговата ефективност, това не следваше да се повтаря при други 

производители, които произвеждаха лекарства със същото активно вещество и имаха 

същите индикации и същите разрешени дозови форми в страната.   

Включените международни непатентни наименования със съответните дозови 

форми, следваха да бъдат основа за  договаряне в НЗОК за изработване на списъка с 

лекарства за извънболнична помощ. В него автоматично следваха да попадат всички 

разрешени лекарства в Р. България  към дадено активно вещество, към момента на 

договаряне в НЗОК. Идеята е към всеки един момент да не се ограничава 

конкурентното начало и да може да спадат цените на лекарствата за реимбурсиране. 

Философията на Позитивен списък беше коренно променена от Министерски 

съвет през есента на 2003 г., обн. ДВ. бр. 97. (ПМС от 4.11.2003 г., ДВ, бр. 97/2003 г.) 

[15], с включването на допълнителни атрибути на даден лекарствен продукт, като 

търговско наименование, притежател на разрешението на употреба/производител, 

количество на активно вещество в дадена опаковка и др.  

Това се наложи от недоразумението, което възникна за неадекватната оценка 

на лекарствените продукти с идентични активни вещества и дозови форми от страна 

на членовете на Комисия за позитивен списък през 2003 г. Не всички лекарства с 

едно и също активно вещество се включваха и се прилагаха различни мотиви относно 

цена и ефективност. Членовете на Комисията по ПЛС прилагаха Наредбата за ПЛС 

разнопосочно и противоречиво, като вследствие на това се взе решение, че всяка 

търговска марка следва да се включва самостоятелно с всички нейни реквизити.  

Редица продукти, заплащани  от НЗОК до 2003 г. бяха изключени. Около 300 

продукта бяха изключени. Напрежението, което се създаде в сектора доведе до 

промените през ноември 2003 г.  

През декември 2003г. с ПМС от 4.11.2003 г., ДВ, бр. 97/2003 г.) бе публикуван 

първият Позитивен списък с общо 2477 лекарствени търговски наименования. [22] 

От всички подадени през 2003 г. продукти, общо 2852, бяха изключени 13% 

/375/ търговски наименования - 149 /INN/ и тогавашния списък на НЗОК. [16] 

Основните аргументи бяха недостатъчните данни за ефективност и безопасност  

на лекарствените продукти и липса на критерии в НЗОК за тяхното включване. 

Системата следваше да осигурява прозрачност в целия процес и да се договарят цени 

на лекарствата, които се заплащат  в аптеките от страна на НЗОК.  

В резултат на публикувания ПЛС от 2003 г., НЗОК изключи 304 търговски 

наименования от действащия лекарствен списък на НЗОК, които частично или 

напълно се заплащаха за извънболнична помощ. 

2.1.2. Промяна на Позитивния лекарствен списък 2003 г -2007 г 

Второто постановление от 2003 г. (ПМС от 4.11.2003 г., ДВ, бр. 97/2003 г.) 

измени първоначалния ПЛС, като въведе търговски наименования, притежател на 

разрешението за употреба/производители, количество в крайна опаковка, което 

напълно промени концепцията на първото ПМС 81 от 2003 г. ДВ34. [15] 
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Това  наложи административно подаване на документи към Комисията по 

позитивен списък за всеки един продукт, който желаеше да бъде включен в списъка, 

с оглед бъдещо договаряне с НЗОК. (Наредба за критериите, условията и правилата 

за включване на лекарствените продукти в позитивен лекарствен списък в Р България 

[15], Закон за лекарствата и аптеките в хуманната медицина. ДВ. бр. 36/1995 [2], Отчетни 

доклади на Изпълнителна агенция по лекарства [17].) 

Срокът за подаване на нови лекарства за включването им в този Позитивен 

лекарствен списък беше само до дата 31 май на съответната календарна година. С 

други думи, разрешените лекарства с идентично международно непатентно 

наименование на активното вещество и със същите дозови форми не можеха да се 

класират на договарянето в НЗОК след като са получили разрешението за употреба и 

пределна цена след 31 май за съответната календарна година, независимо че 

референтен или аналогичен лекарствен продукт бе вече включен ПЛС на Р. България. 

Този начин създаваше монополни положения за редица лекарства и ограничаваше 

конкуренцията при вече включени лекарства, посредством забавяне на процесите на 

ценообразуване, просрочване на срокове и изискване на множество административни 

документи, които нямаха отношение към ефективността и безопасността. 

Очевидно тази двустепенна система, първо да се формира цена и впоследствие 

да се подадат документи за реимбурсиране, е била ограничителен фактор за 

продуктите след 31 май. По този начин конкуренцията е била ограничена в рамките 

на цяла календарна година. 

 Единственият позитивен резултат е било ограничаване влизането на нови 

иновативни  лекарства „ad hoc“ през съответната календарна година и спестяване на 

бюджетни средства за нови лекарства а ПЛС.  

 Вариациите (промените на разрешенията за употреба), които годишно се 

подаваха в Изпълнителната агенция по лекарства, по данни на ИАЛ, довеждаха до 

допълнителни компликации при прилагането на отделните лекарства, съгласно ПЛС: 

(Закон за лекарствата и аптеките в хуманната медицина. ДВ/36/1995 [2]. Отчетни доклади на 

Изпълнителна агенция по лекарства (www.bda.bg ) [17] доказват колко много промени 

са настъпвали за отделните лекарства: 

- 2005 г.: 2 475  промени; 

- 2006 г.: 3 680 промени; 

- 2007 г.: 4 323 промени. 

ПЛС ставаше на практика неактуален непосредствено след неговото 

обнародване в ДВ предвид множеството промени за отделните лекарства, които 

индустрията подаваше за лекарствените си продукти в ИАЛ до актуализирането и 

публикуването на следващия списък. Не можеха  да бъдат актуализирани всички 

промени в разрешението за употреба, които настъпваха за включените лекарства в 

ПЛС.  

Договарянето на лекарства в НЗОК е било сложно, тъй като реално ПЛС в ДВ 

беше с неактуална информация, която не можеше да бъде актуализирана след 31 май 

на съответната календарна година. 

http://www.bda.bg/


                               
 

 

Проект „Разработване на предложения за подобряване на гражданското участие в процесите на ценообразуване и 
реимбурсиране на лекарства, формиране и отчитане на публичните/бюджетните средства за здравеопазване в областта на 

лекарствата", № BG05SFOP001-2.009-0022 се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро 
управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

 
Българска Асоциация за Лекарствена Информация (БАЛИ)                      www.eufunds.bg  

 
Стр. 12 от 44 

 

2.2. Структура на ПЛС - 2003 г.  

 С Наредба за определяне на позитивен лекарствен списък в Република 

България от 2003 г. [23] се определят две части
1
, като втората част „Б“ бе включена 

допълнително след разнопосочно прилагане на Наредбата на ПЛС от членовете на 

първата ПЛС комисия.   

 Част „А“ – включва АТС код, международно непатентно наименование (INN), 

количество активно вещество и лекарствена форма; 

 Част „Б“ – включва АТС код, международно непатентно наименование (INN), 

търговско име-количество активно вещество-лекарствена форма; притежател 

на разрешение за употреба; производител/и. 

 

2.3. Позитивен списък изготвен през 2007 - 2008 г. 

Във връзка с присъединяването ни към ЕС влиза в сила изискването 

нормативната ни база да бъде синхронизирана с европейските директиви, което важи 

и за глава „Ценообразуване“ в ЗЛПХМ. С наредбата се определят условията, 

правилата и критериите и редът за включване, промени или изключване на 

лекарствени продукти от ПЛС; структура ПЛС; ред за определяне на референтни 

стойности и ниво на заплащане на лекарствените продукти, включвани в ПЛС, и 

условия и ред за работа на Комисията по ПЛС. 

По отношение на достъпа до лекарствени продукти са важни броят на 

реимбурсираните лекарства, вписани в ПЛС и реимбурсираната цена, която е 

максималната сума, плащана от трета страна платец. Реимбурсната сума може или да 

бъде напълно реимбурсирана цена или процентен дял от реимбурсната цена. 

След присъединяването на България в ЕС през 2007 г. и обнародването на нов 

Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина от април [3] (обн. ДВ. бр. 31 

от 13 април 2007 г.) бе публикувана и нова Наредба за ПЛС [19]. В този ЗЛПХМ се 

разписват условията и правилата за: 

 създаване на Комисия по позитивен лекарствен списък към МС; 

 определяне на структура на ПЛС; 

 определяне на критерии и срокове за включване на ЛП в ПЛС; 

 създаване на Комисия за прозрачност като арбитър. 

2.3.1. Правно основание за ПЛС – 2007 г.  

Правното основание на ПЛС се посочва в следните нормативни актове:  

1. Чл. 261, ал. 2 от ЗАКОН за лекарствените продукти в хуманната медицина 

(ЗЛПХМ) [3], където  

„Позитивният лекарствен списък включва лекарствени продукти, отпускани по 

лекарско предписание, необходими за покриване на здравните потребности на 

населението и заплащани със средства от бюджета на НЗОК, от републиканския 

бюджет, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване и от бюджета на 

                                                 
1
 Обн. ДВ. бр. 113 от 29 декември 2003г., посл. изм. ДВ. бр. 112 от 27 декември 2007 г. 
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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“. 

2. НАРЕДБА за условията, правилата и критериите за включване, промени и/или 

изключване на лекарствени продукти от позитивния лекарствен списък и 

условията и реда за работа на комисията по позитивния лекарствен списък, 

приета с ПМС № 311 от 15.12.2007 г., обн., ДВ, бр. 110 от 21.12.2007 г. [19] 

3. ТАРИФА за таксите, които се събират по закона за лекарствените продукти в 

хуманната медицина, приета с ПМС № 296 от 04.12.2007 г., обн. ДВ. бр.106 от 

14 Декември 2007г. [20] 

4. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на здравеопазването от 

2006 г. [24] 

2.3.2. Характеристика на ПЛС от 2007 г 

Позитивният лекарствен списък включва лекарствени продукти: 

1. Предназначени за лечение на заболявания, които се заплащат по реда на Закона 

за здравното осигуряване [4]; 

2. 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. Предназначени за лечение на заболявания извън обхвата на Закона за 

здравното осигуряване, заплащани по реда на чл. 82, ал. 1, т. 8 от Закона за 

здравето
2
; 

4. Предназначени за лечение на редки заболявания, СПИН и инфекциозни 

заболявания. 

  В позитивния лекарствен списък се включват лекарствени продукти, които 

отговарят на следните условия: 

1. Разрешени са за употреба съгласно изискванията на ЗЛПХМ [3]; 

2. Имат образувана цена по чл. 258, ал. 1 от ЗЛПХМ; 

3. В кратката характеристика на продукта са посочени показания за лечение, 

профилактика или диагностика на заболяванията, заплащани по реда на чл. 2, ал. 2 от 

Наредба за условията, правилата и критериите за включване, промени и/или 

изключване на лекарствени продукти от позитивния лекарствен списък и условията и 

реда за работа на Комисията по позитивния лекарствен списък [19]; 

4. Международното непатентно наименование, към което принадлежи 

лекарственият продукт в съответната лекарствена форма, се заплаща с публични 

средства при същите заболявания или индикации поне в три от следните държави: 

Румъния, Чехия, Естония, Гърция, Унгария, Литва, Португалия и Испания; 

5. Лекарствените продукти са в дозови форми с режим и начин на прилагане, 

подходящи за лечение на заболяванията, посочени в чл. 2, ал. 2 от Наредба за 

условията, правилата и критериите за включване, промени и/или изключване на 

                                                 
2
 Обн. ДВ. бр. 70 от 10 август 2004 г., в сила от 01.01.2005 г. 
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лекарствени продукти от позитивния лекарствен списък и условията и реда за работа 

на Комисията по позитивния лекарствен списък; 

6. Направена е оценка на терапевтичната стойност и социалната значимост по 

реда на чл. 5 и 19 от Наредба за условията, правилата и критериите за включване, 

промени и/или изключване на лекарствени продукти от позитивния лекарствен списък 

и условията и реда за работа на Комисията по позитивния лекарствен списък. 

7. Комбинирани лекарствени продукти се включват в ПЛС, когато комбинацията 

осигурява терапевтични предимства и/или удобство в начина на прилагане при равна 

или по-ниска цена в сравнение с разделното прилагане на съставките на 

комбинацията, или при липса на някои от съставките – равна или по-ниска цена на 

средна продължителност на курс лечение, или доказано осигурява значителни 

терапевтични предимства в сравнение с разделното прилагане съставките на 

комбинацията, или води до намаляване на лекарствената резистентност при лечение 

на инфекции и паразитни болести. 

2.3.3. Хронология на ПЛС 2007 

През 2007 г. НЗОК договори лекарства по Позитивния лекарствен списък за 

2006 г. и го публикува на сайта си преди обнародването на първия Позитивен 

лекарствен списък за 2007 г., след влизане на Р. България в ЕС. (Фиг. 1) 

Позитивният списък през 2007 г., бе  актуализиран на базата на нови заявления 

за всички продукти, като срокът беше удължен и утвърден от Министерския съвет на 

заседание от 21 декември 2007 г. В Позитивния лекарствен списък са били  

постъпили: 

- 547 заявления за 775 лекарствени продукта.  

От тях за включване в позитивния лекарствен списък за 2007 г. са били: 

 454 лекарствени продукта;  

 при 321 са били направили промени. [22]  

Комисията  направи предложение 104 от заявените лекарствени продукти да не 

бъдат включени в Позитивния лекарствен списък и мотивира отказите. 

 Списъците, които договаряше и публикуваше НЗОК на интернет страницата си  

и Комисията по позитивен лекарствен списък имаха автономност и през 2007 г. НЗОК 

публикуваше свой списък, който предхождаше актуализацията на ПЛС от декември 

2007 г. и не изчакваше актуализацията, за да отрази новите лекарствени продукти. 

Не бяха включени за договаряне новите продукти в списъка с лекарства за 

извънболнична помощ на НЗОК, които попаднаха в Позитивния списък през 2007 г., 

тъй като той беше публикуван през декември 2007 г., когато договарянето в НЗОК за 

2008 г. вече беше приключило през декември 2007 г., преди да бъде приет новият 

ПЛС на 21.12.2007 г. 

НЗОК следваше през януари 2008 г. да стартира с договорените продукти от 

декември 2007 г. Процесите за утвърждаване на ПЛС от МС и договарянето в НЗОК 

се застъпваха, като НЗОК работеше по стария ПЛС от 2006 г, а новият ПЛС от 2007 г. 

на практика беше създаден изключително късно, в края на декември и не можеше да 

бъде използван за целите на договаряне от НЗОК. 
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  Тази поредица от списъци и наредби между МС и НЗОК, които на практика 

към определени моменти нямаха обвързващ характер, бе изключително трудно да се 

съблюдават, спазват и проследяват.  

Идеята на ПЛС бе да предхожда договарянето в МЗ и НЗОК в съответната 

календарна година, като това се съблюдаваше от МЗ, тъй като процедурите и 

заседаването на Комисията по ПЛС, независимо че бе към Министерски съвет, се 

обслужваше от Министерство на здравеопазването, което успяваше да координира 

тези процеси и което бе пряко заинтересовано да договаря актуализирани списъци с 

лекарства. 

 През 2007 г. НЗОК следваше да  договаря и лекарства за извънболнична помощ 

въз основа на актуалния за съответната календарна година ПЛС. Това не беше 

практиката през 2007 г. и НЗОК договори  лекарства за лечебните заведения въз 

основа Позитивния списък от 2006 г. 

 Постановление № 311 [19] за Позитивен списък на Министерски съвет беше 

обнародвано въз основа на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина 

за изработване на нов списък в рамките на една календарна година от публикуването 

на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ), т.е. до 

обнародването му в ДВ. бр.31 от 13 април 2007 г. и с който се отменя ЗЛАХМ (Фиг. 2) 

(10) 

Постановление № 311 на Министерски съвет от 15.12.07 г., обн. ДВ. бр. 

110/2007 (фиг. 2), което влезе в сила от 01.01.2008 г., реално заличи този ПЛС от 2007 

г., който просъществува само 6 дни, като отмяната му очевидно беше автоматична 

чрез Постановление № 311 на Министерски съвет, без да има синхрон с действията на 

Комисията по ПЛС към този момент. 

Заличеният ПЛС от 01.01.2008 г. в България, изработен през 2007 г., 

включваше: 

 3982 лекарствени продукта или с 8% (354) повече търговски наименования в 

сравнение с ПЛС за 2006 г.;  

 1130 търговски наименования повече от първия ПЛС от 2003 г.  

 
Постановление № 311 от 15 декември 2007 г. за приемане на Наредба за условията, 

правилата и критериите за включване, промени и/или изключване на лекарствени 

продукти от ПЛС и условията и реда за работа на Комисията по ПЛС, в сила от 

01.01.2008 г. Обн. ДВ., бр.110 от 21 Декември 2007 г. 

 

 
Член единствен. Приема Наредба за условията, правилата и критериите за включване, 

промени и/или изключване на лекарствени продукти от Позитивния лекарствен  списък  и 

условията и реда за работа на Комисията по Позитивния лекарствен  списък  

 
§ 1. Отменя се Наредбата за критериите, условията и правилата за включване на лекарствени 

продукти в Позитивния лекарствен  списък  в Република България, приета с Постановление № 

 

 

http://62.204.151.18/act.aspx?ID=1&IDNA=7F4A47EC&IDSTR=0
http://62.204.151.18/act.aspx?ID=1&IDNA=7F4A47EC&IDSTR=0
http://62.204.151.18/act.aspx?ID=1&IDNA=7F4A47EC&IDSTR=0
http://62.204.151.18/act.aspx?ID=1&IDNA=7F489FD8&IDSTR=0
http://62.204.151.18/act.aspx?ID=1&IDNA=7F489FD8&IDSTR=0
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81 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ., бр. 34 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 97 от 2003 г., 

бр. 73 и 87 от 2004 г. и бр. 64 от 2006 г.). 
 

 

въз основа на която се изработи Позитивният списък от 2007 г. обнародван на 27.12.07 г. 

 

Фигура. 2.  Нормативна хронология на Позитивен лекарствен списък, обнародван на  

                     27.12.2007 г. 

2.4. Позитивен списък 2008 - 2009 г. 

Закон за лекарствени продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) от 13 

април 2007 г., ДВ. бр. 31 и въвеждането на Наредба за позитивен лекарствен 

списък 

Съгласно Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина от 2007 г. 

[3], параграф 18 от Преходните и заключителни разпоредби посочваше, че 

Позитивният лекарствен списък ще е актуален до 13.04.2008 г. и на практика след тази 

дата той беше заличен. [15] 

Не се визираше казуса в наредбата, че на практика ако няма нов списък по 

лекарствения закон от 2007 г. до посочения законов срок 13.04.2008 г.  

 

Наредба за Позитивен лекарствен списък  - в сила от януари 2008 г. 

Последната актуална наредба за Позитивен лекарствен списък обн. в ДВ, бр. 

110 от 21 декември 2007 г. е в сила от 01.01.2008 г. [19] 

В нея се визират 4 приложения, където и лечебните заведения с държавно 

и/или общинско участие следва да договарят само лекарства, включени в този списък.  

В държавата липсваше юридически легитимен лекарствен списък в рамките на 

4  месеца (от 13.04.08 г. до 12.08.08 г.), за да бъде спазена разпоредбата за договаряне 

на лекарства, съобразно ПЛС в лечебните заведения. (Фиг. 3)  

Интересно е как договарянията в лечебните заведения са спазили процедурата 

по Позитивен лекарствен списък в ДВ. бр. 110 от 21  декември 2007 г. и в сила от 

01.01.08 г., като не са разполагали с ПЛС за договаряне за периода от 13.04.08 до 

12.08.08 г. 

 

 

 
 

Фиг. 3.  Липса на  законов  ПЛС  за периода  13 април до 18 август 2008 г. 

поради отмяна от ЗЛПХМ 

 

 

 

 

В периода от 12.08.08 г.  изработване на нов ПЛС до 30.01.09 г.  

 

В периода от 13.04.2008 г. - отменен ПЛС  до 12.08.08 г. 
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Фиг. 4.  Валиден Позитивен лекарствен списък от 27.12.2007, ДВ. бр. 112  

Възстановен  ПЛС с промяната в ЗЛПХМ от 30.01.09 

След 13 април 2008 г. до 12 август 2008 г. не съществуваше правна норма за 

Позитивен списък, докато не бе обнародван Закона за изменение и допълнение на 

Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина от 12 август 2008 г. (ДВ, бр. 

71), който на практика,  въз основа § 18 от Преходните и заключителните разпоредби, 

възстанови Позитивния списък, обнародван през 2007 г. ДВ, бр. 112,  и отменен с 

ПМС № 311 от 15.12 2007 г. до 13 април  2008 г.  

Не се създаде нов ПЛС на базата на новата Наредба за ПЛС, приета с ПМС № 

311 от 15.12 2007 г., а този от 27.12.08 г. бе отменен със същото постановление. 

Тълкуванието за наличен ПЛС на базата на Закона за лекарствените продукти в 

хуманната медицина беше само на юридическа преценка. (Фиг. 4) 

  

2.5. Позитивен лекарствен списък 2008 - 2009 г. 

Според актуална през този период Наредба за условията, правилата и 

критериите за включване, промяна и изключване на лекарствени продукти от 

Позитивния списък от ЗЛПХМ, както и условията и реда за работа на Комисията по 

позитивен лекарствен списък от 21.12.2007 г., ДВ, бр. 110 [19]се повтори процеса от 

2003 г. за подаване на документация и разглеждане  на всички лекарствени продукти 

от Комисията по ПЛС през 2008 г. 

Поради това, че Комисията по ПЛС следваше да разгледа близо 4000 

лекарствени продукта, през 2008 г. нямаше публикуван актуален ПЛС в срока до 

април 2008 г. Този срок не беше спазен поради липсата на експертен и 

административен капацитет на правителството в лицето на МЗ и МС не предвиди 

сложната процедура на прием и преглед на документи.  

Мащабни усилия и средства бяха вложени и от индустрията, и от експерти от 

държавната администрация. Комисията по ПЛС следваше да извърши преглед на 

огромен обем от актуализирана лекарствена информация до 31.01.2008 г. Около 4000 

заявления бяха подадени и следваше да бъдат разгледани в посочения срок.  

От друга страна новият ПЛС от 2008 г. предопредели бъдещата реимбурсна 

политика на лекарства в страната и беше поставена пред ново изпитание за преоценка 

на лекарствените продукти в ПЛС.  

С промяната на ПЛС отпадна политиката на договаряне на лекарства за извън 

болнична помощ в НЗОК. Онколекарствата се заплащаха от 2006 г. от НЗОК извън 

клиничните пътеки. 

При изграждането на ПЛС от 2008 г. възникнаха множество административни 

и експертни въпроси и противоречия относно ПЛС, както следва:  
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1. Не бяха указани точно кои са обществените здравноосигурителни фондове в 

референтните държави, съгласно чл. 4 т. 5 от Наредбата за позитивен 

лекарствен списък от 21.12.2007 г., ДВ, бр. 110 [19], за включване  на лекарства 

в ПЛС? 

2.  Аналогични фондове бяха указани на сайта на МЗ за формиране на пределни 

цени от Комисията по ценообразуване, но не и на сайта на МЗ за Позитивния 

лекарствен списък? 

3. Цените на списъците от обществените фондове бяха в местна валута и 

следваше нормативно да бъде указана методология, как ще се изчислява и 

превалутира цената на съответният фонд – респективно производствена цена, с 

надценки или без, с ДДС или без!  

4. В случай, че цената на производител не е била посочена от съответния фонд,  

била ли е посочена методика за преизчисляване на съответната цена, за да бъде 

съпоставима със заявените цени на лекарствата в Р. България? 

5. Не е била указана методология за определяне на референтите стойности, които 

ще определя Комисията по позитивен списък, съобразно Раздел IV от 

Наредбата за Позитивен списък от 21.12.2007 г., ДВ. бр. 110. 

6. Какви са били  решенията, ако даден лекарствен  продукт не фигурира в нито 

един фонд на посочените държави чл. 4 т. 5 от Наредбата за Позитивен списък 

от 21.12.2007 г., ДВ. бр. 110, по ред причини, като например, че е 

новоразрешен, който още не включен или продуктът не се маркетира в тези 

държави, поради обективни и субективни причини, независимо, че има 

разрешение за употреба? На практика, според Директива 2001/83/ЕС, три 

години даден продукт може да е разрешен, дори и да не се маркетира в 

съответната страна. 

7. Защо в чл. 15 се  е визирало “препоръчителна дневна доза, утвърдена в 

кратката характеристика”, като съобразно 4.2 от (QRD анотиран модел – 

версия 7.2 на ЕМЕА) утвърдената кратка характеристика - “Дозировка и начин 

на приложение” дозите са строго дефинирани и реално тя не би могла да бъде 

препоръчителна. 

8. Липсва методология за процентното заплащане на лекарствата на ниво и под 

100%, както е указано в чл. 18 т. 2-4 от 21.12.2007 г., ДВ. бр. 110. Не е 

посочено, кое процентно ниво за реимбурсиране как се определя. 

7.1. От 76 т.  до 100%; 

7.2. От 51 т.  до 75%; 

7.3. Под 51 до 50%. 

Понятието реимбурсиране “до” 100% е пораждало много въпроси, на които 

трудно може да се даде отговор и кой и как ще решава колко да е това “до”, 

което би пораждало много напрежение както сред индустрията, така и сред 

пациентите, поради това, че не е била посочена методология кой и на каква 

база се взима решение за % на реимбурсиране. 
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9. Позитивен лекарствен списък от 2007 г. е бил само актуализиран по новия 

законов принцип до 21.12.2007 г., ДВ 110, съобразно новоразрешените 

лекарства.  

10. Преразглеждането на всички лекарства през 2007 г. и включването им в ПЛС е 

съпроводено с редица предизвикателства,  трудности, неудобства, напрежения 

и средства и чести смени и допълнения на Комисия по ПЛС през 2008 г. 

Разходите  за преразглеждане на документацията на 4000 ЛП са 30 пъти повече 

от една регулярна годишна актуализация на ПЛС, например ПЛС за 2008 

спрямо този приет през 2007 г. 

11.  ПЛС  отново се конструира, съгл. чл. 1 ал. 3,  на ПМС № 311 от 21.12.2007 г., 

ДВ. бр. 110, освен по АТС код, международно наименование, лекарствена 

форма и количество на активното лекарствено вещество, следвало е да включва 

и: 

11.1. търговско наименование на лекарствен продукт; 

11.2. количество на окончателна опаковка; 

11.3. притежател на разрешение за употреба. 

12. Министерски съвет е създал  Комисията по Позитивен лекарствен списък едва 

на 17.07.2008 г. като спрямо заложения срок в § 2 на Преходни и заключителни 

разпоредби на ПМС № 311 от 21.12.2007 г., ДВ. бр. 110/5.01.2008 г. е налице 

закъснение от 6 месеца.  

13. Комисията по ПЛС от 17.07.08 следвала да се справи и да разгледа 4000 нови 

заявления до 30.01.2009 г., по-малко от 6 месеца, като този срок е по-къс от 

периода през 2003 г., когато се разглеждат всички досиета и се изгражда 

първия ПЛС – 2003 г. 

14. Промяната в броя и състава на Комисията, съгласно ЗЛПХМ от 12.08.2008 г. 

е ново предизвикателство. Членовете на   ПЛС Комисия не са имали нито 

подготовка, нито опит относно преглед на документи. Квалификацията е 

ставала в процеса на работа. 

15. Цените след 2008 г, благодарение че се включват продукти в списъка на 

НЗОК, драстично се покачват. Поради това, че отпада договарянето в НЗОК, в 

страна става сериозен преразход и през 2009 г. Сметната палата проверява 

целия процес на ценообразуване и реимбурсиране и се натъква на сериозни 

нарушения и липса на експертен и административен капацитет за двете 

Комисии относно цените и ПЛС. В доклада обстойно са представени резултати 

за безотговорността и липсата на познания на експертите при 6 кабинета 

министри в МЗ от 2003 до 2009 вкл. 

16. В резултат на пожар в МЗ, цялата документация на Комисия по ПЛС е 

унищожена и всякакво проследяване е практически невъзможно. 

 

2.6. ПЛС 2012 - Сливане на Комисия по цени и Комисия по ПЛС 

 

С изменението на ЗЛПХМ с ДВ, бр. 60 от 5 август 2011 г., в сила от 05.08.2011 

г. към Министъра на здравеопазването се създава Комисия по цени и реимбурсиране, 
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с която процедурите за ценообразуване и реимбурсиране се обединяват в единен общ 

процес с единна обща оценка. 

Въз основа на промените в ЗЛПХМ е изготвена, приета с ПМС № 340 от 

14.12.2011 г. и обнародвана в ДВ, бр. 100 от 20.12.2011 г. нова Наредба за регулиране 

и регистриране на цените на лекарствените продукти, условията, правилата и 

критериите за включване, промени и/или изключване на лекарствени продукти от 

Позитивния лекарствен списък и условията и реда за работа на Комисията по цени и 

реимбурсиране [25] 

Тази Комисия функционира за относително кратък период от време – малко 

повече от една година, тъй като с изменението на ЗЛПХМ в ДВ бр. 102 от 21.12.2012 

г. се създава Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти. 

 

2.7. Създаване на Национален съвет по цени и реимбурсиране на 

лекарствените продукти 

С изменението на ЗЛПХМ с бр. 102 от 21.12.2012 г. и Решение на МС от 21 

март 2013 г. към министъра на здравеопазването се създава Национален съвет по цени 

и реимбурсиране на лекарствените продукти, който е правоприемник на Комисия по 

цени и реимбурсиране. Той е със статут на държавна комисия и се финансира от 

държавния бюджет чрез бюджета на МЗ. 

2.8. Реимбурсиране  2013 - 2019 г. 

Бързото нарастване на разходите за здравеопазване с основание насочва 

вниманието на изследователи и здравни политици към контрол на разходите за 

лекарства, като един от основните фактори в този процес. Също така въвеждането на 

таргетни терапии в областта на онкологията, кардиологията и редките заболявания, 

предназначени за ограничен кръг болни, чието качество и продължителност на живот 

те променят значително и, в същото време, представляват истинско финансово 

предизвикателство пред ограничените финансови средства на здравните фондове. 

Професионалният поглед върху теоретичната основа, върху опита на други 

страни в областта на реимбурсната нормативна уредба и политики, посочването на 

чужди постижения и неудачи, са от особено значение при формирането и 

обсъждането на лекарствената политика у нас. 

Неблагоприятните демографски тенденции на застаряване на населението у нас 

са предпоставка за намаляване на реални приходи от икономически активното 

население. Този проблем допълнително се задълбочава и от високото ниво на 

емиграция на икономически активното население. Застаряващото население и 

свързаните с него високи показатели на хронична заболеваемост генерира значителни 

здравноосигурителни разходи. Промените, които се правят в наредбата, са 

непрекъснати и касаят и процесите на ценообразуване и реимбурсиране, като те на 

места са доста преплетени. 
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2.8.1. Позитивен лекарствен списък 

В чл. 262, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина 

позитивният лекарствен списък се изготвя и поддържа от НСЦРЛП 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 включва лекарствени продукти, 

класифицирани по фармакологични групи съгласно кода по анатомо-терапевтично-

химичната класификация (АТС код), със съответните международни непатентни 

наименования (INN), принадлежащите към тях наименования, със съответната 

дефинирана дневна доза/терапевтичен курс, цена по чл. 261а, ал. 1 от ЗЛПХМ, 

пределна цена на лекарствените продукти при продажбата им на дребно, референтна 

стойност за дефинирана дневна доза/терапевтичен курс, стойност на опаковката, 

изчислена на базата на референтна стойност/терапевтичен курс за дефинирана дневна 

доза, ниво на заплащане, терапевтични показания и международен код на 

заболяванията (МКБ).  

За лекарствените продукти референтната стойност се определя на базата на 

определена дефинирана дневна доза или терапевтичен курс, или концентрация или 

обем.
3
 

В Позитивния лекарствен списък се включват лекарствени продукти, на които 

международното непатентно наименование, към което принадлежи лекарственият 

продукт/комбинацията (при комбинирани лекарствени продукти), се заплаща от 

обществен здравноосигурителен фонд при същите терапевтични показания поне в 5 

държави
4
, посочени в Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и 

регистриране на цените на лекарствените продукти
5
. 

Лекарствени продукти, принадлежащи към ново международно наименование 

се включват в Позитивния лекарствен списък при наличие на поне една положителна 

оценка на здравните технологии от държавна институция на Великобритания, 

Франция, Германия и Швеция. 

Лекарствените продукти в Позитивния лекарствен списък се подбират 

съобразно доказателства за ефикасност, терапевтична ефективност, безопасност и 

анализ на фармако-икономически показатели като за лекарствените продукти с ново 

международно непатентно наименование се извършва и оценка на здравните 

технологии. Оценката на здравните технологии се извършва при условия и по ред, 

определени с Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране 

на цените на лекарствените продукти. 

Когато един или повече лекарствени продукти със същото международно 

непатентно наименование, лекарствена форма и концентрация на активното вещество, 

                                                 
3
 Чл. 262, ал. 2 от ЗЛПХМ. 

4
 Чл. 262, ал. 3 от ЗЛПХМ 

5
 Обн. ДВ, бр. 40 от 30.04.2013 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 26 от 29 март 2019 г. 
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вече са включени в съответната част на Позитивния лекарствен списък, не се 

извършва оценка на здравните технологии. 

Позитивният лекарствен списък 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 от ЗЛПХМ по 

елементи. 

Министерството на здравеопазването и НЗОК могат да правят предложения до 

НСЦРЛП за преразглеждане на включени лекарствени продукти в Позитивния 

лекарствен списък при условия и по ред, определени в Наредбата за условията, 

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

Националната здравноосигурителна каса заплаща лекарствените продукти, 

предназначени за лечение на заболявания, които се заплащат по реда на Закона за 

здравното осигуряване, 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. 

Условията, правилата и критериите за включване, промени и/или изключване 

на лекарствени продукти от Позитивния лекарствен списък и за поддържане на 

реимбурсния статус на лекарствените продукти се определят в Наредбата за 

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

продукти. 

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. Договорите за предоставяне на отстъпки постъпват в Съвета по 

ред, определен в Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и 

регистриране на цените на лекарствените продукти. 

За лекарствените продукти, които са в процедурата по поддържане на 

реимбурсния статус на всеки три години от включването им в Позитивния лекарствен 

списък не се докаже положителната оценка при тяхното включване се изключват от 

Позитивния лекарствен списък. 

Министерството на здравеопазването заплаща лекарствените продукти в 

Позитивния лекарствен списък, предназначени за лечение на СПИН, на инфекциозни 

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

международно непатентно наименование, ако преди включването им в Позитивния 

лекарствен списък е сключено предварително рамково споразумение между 

Министерството на здравеопазването и притежателя на разрешението за 

употреба/негов упълномощен представител относно максималната стойност, до която 

съответният лекарствен продукт може да се доставя на Министерството на 

здравеопазването по реда на Закона за обществените поръчки.  

Споразумението е задължително за страните по него. Споразуменията 

постъпват в НСЦРЛП по ред, определен с Наредбата за условията, правилата и реда за 

регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти. Лекарствените 

продукти с ново международно непатентно наименование, предназначение за лечение 

на същите заболявания и обхват, за които не е сключено предварително рамково 

споразумение, не се включват в Позитивния лекарствен списък. 

За генеричните лекарствени продукти и за лекарствени продукти, които 

съдържат активно/активни вещество/вещества с добре установена употреба в 

медицинската практика, не се извършва оценка на здравните технологии
6
. 

За лекарствените продукти, включени в Позитивния лекарствен списък, се 

извършва оценка на здравните технологии, когато е заявено разширяване на 

терапевтичните показания, за които до момента не е заплащано с публични средства, 

при условия и по ред, определени в Наредбата за условията, правилата и реда за 

регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти. 

Министерството на здравеопазването и НЗОК може мотивирано да поискат 

извършване на оценка на здравните технологии на лекарствени продукти, включени в 

Позитивния лекарствен списък, при условия и по ред, определени в Наредбата за 

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

продукти. 

2.8.2. Нормативна рамка в областта на реимбурсирането  

В момента действащата нормативна уредба по отношение реимбурсиране на 

ЛП в България се съдържа в Глава 12 на Закона за лекарствените продукти в 

хуманната медицина и в Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и 

регистриране на цените на лекарствените продукти
7
. 

Съгласно споменатите до момента нормативни актове цените на ЛП, отпускани 

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

без лекарско предписание, подлежат на регистриране. Лекарственият 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 НСЦРЛП за 

утвърждаване на цена или регистриране на цена. 

В България се образуват/регистрират следните цени на лекарствени продукти: 

                                                 
6
 Чл. 262а, ал. 1 от ЗЛПХМ. 

7
 Обн. ДВ. бр. 40 от 30 април 2013 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 26 от 29 март 2019 г. 
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 цена на лекарствен продукт, включван в ПЛС и заплащан с публични средства 

– пределна цена на ЛП при продажбата им на дребно. 

 

Нормативната рамка в областта на реимбурсирането е доста сложна и не е 

посочена само в една наредба или закон, като Наредба 38 на практика не се прилага, 

въпреки че не е отменена официално чрез ДВ, и списъкът със заболявания, за които са 

предназначени лекарствата от Приложение № 1 на ПЛС, се гласува от Надзорния 

съвет на НЗОК. 

2.8.3. Определяне на референтната стойност на лекарствените 

продукти 

Европейската практика включва системата на референтната стойност като 

обща мярка, ограничаваща използването на скъпи лекарства, която едновременно с 

това гарантира достъп до еквивалентни лекарствени продукти. 

У нас за определяне стойността на заплащане на лекарствените продукти, 

включени в ПЛС, също се изчислява референтната стойност за дефинирана дневна 

доза (ДДД) по INN и лекарствена форма като: 

 лекарствените продукти, съдържащи едно и също активно вещество по INN се 

групират по лекарствена форма; 

 изчислява се стойността на ДДД за различните лекарствени продукти по INN и 

лекарствена форма и се определя най-ниската стойност; 

 определената най-ниска стойност е референтната за всички лекарствени 

продукти с едно и също INN и една и съща лекарствена форма; 

 референтната стойност за ДДД на лекарствените продукти, съдържащи повече 

от едно лекарствено вещество, се образува въз основа на най-ниските 

стойности на ДДД отделно за съответните съставни активни вещества; 

 по изключение референтната стойност може да се определи и за химичната 

подгрупа на АТС класификацията, когато включените в нея лекарствени 

продукти по INN и лекарствени форми с ниво на заплащане 100% имат 

доказана сходна ефективност и безопасност за лечение на дадено заболяване с 

подобно клинично протичане и тежест съгласно кратката характеристика на 

продукти; 

 стойността на опаковка на лекарствения продукт, изчислена на база референтна 

стойност се формира като се умножи референтната стойност по броя ДДД, 

съдържащи се в съответния лекарствен продукт; 

 референтната стойност за лекарствените продукти, чието ниво на заплащане е 

100% се изчислява въз основа на цена на търговец на едро; 

 референтната стойност за лекарствените продукти, чието ниво на заплащане е 

под 100% се изчислява въз основа на цена на търговец на дребно; 

 нивото на заплащане на лекарствените продукти, включени в ПЛС се определя 

в проценти, като за скъпоструващи и животоспасяващи лекарства е 100%; за 

ЛП за заболявания с хронично протичане, водещи до тежки нарушения в 

качеството на живот или инвалидизация и изискващи продължително лечение 

– от 76% до 100%; за лекарствени продукти за хронично протичащи 

заболявания с висока степен на разпространение на заболеваемостта – от 51% 
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до 75%, и за лекарствените продукти за заболявания извън посочените – до 

50%. 

 

Нивото на заплащане на лекарствените продукти с едно и също INN и с една и 

съща лекарствена форма се определя в зависимост от: 

 оценката на трите групи критерии, включително фармакоикономически; 

 показанията за приложение на ЛП съгласно кратката характеристика за вида 

лечение; 

 социалната значимост на заболяването в Р България, за чието лечение се 

използва лекарственият продукт; 

 продължителност и изход на лечението; 

 терапевтичен алгоритъм съгласно утвърдените медицински стандарти в 

страната, а при липса на такива – стандарти за лечение и Добрата медицинска 

практика в страните от ЕС; 

 брой пациенти определящ относителният дял на заболяването, за което е 

предназначен ЛП, по данни от предходната година и тенденции за промяна на 

заболеваемостта; 

 изразходвани финансови средства за ЛП за броя пациенти през предходната 

година; 

 предвидени бюджетни средства за осигуряване на ЛП за съответен период. 

 

Цената на ЛП, който се включва в ПЛС се образува от следните елементи; 

Заявена цена на производител, която не може да бъде по-висока от левовата 

равностойност на най-ниската цена на производител за същия ЛП в 10 

референтни държави членки на ЕС. 

В случай, че лекарственият продукт не се предлага в идентична опаковка на 

пазарите на референтните държави, сравняването на цени се извършва към 

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. 

 надценка на търговец на едро в размер на 7%, 6% или 4%, в зависимост от 

цената на производител, но не повече от 10 лв.; 

 надценка на търговец на дребно в размер на 20%, 18% или 16%, в зависимост 

от цената на производител, но не повече от 25 лв.; 

 ДДС в размер на 20%; 

 цената на генеричния лекарствен продукт не може да надвишава 70% от 

стойността на иновативния лекарствен продукт, а на биоподобния – 80%. Това 

изискване не се прилага за лекарствените продукти, за които на референтния 

лекарствен продукт по смисъла на чл. 28 ЗЛПХМ в срок до една година преди 

изтичане на патента и/или на срока на защита на данните цената по чл. 261а, ал. 
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1 ЗЛПХМ е намалена, освен в случай на намаление поради външното 

рефериране на цените при периодичното подаване на декларацията, 

удостоверяваща най-ниската цена на производител спрямо референтните 

държави (чл. 29, ал. 3 от Наредба за условията, правилата и реда за регулиране 

на цените на лекарствените продукти). 

Съществуват три приложения на ПЛС, в зависимост от реимбурсиращата 

институция, а в Приложение 4 са посочени цените по чл. 261а, ал. 1 от ЗЛПХМ по 

елементи. ЛП са групирани по международно непатентно наименование (INN) и 

лекарствена форма. 

Приложение 1 на ПЛС: ЛП предназначени за лечение на заболявания, които се 

заплащат по реда на ЗЗО. ЛП в това приложение са с нива на реимбурсиране – до 50%, 

75%, 100%. Решенията за нивото на заплащане се вземат въз основа на изготвена 

оценъчна таблица от медицински специалисти. Това са външни експерти към Съвета, 

като оценяват ЛП, като определят наличието на клинично превъзходство пред 

съществуващите алтернативи или липса на алтернативи. 

Приложение 2 на ПЛС: ЛП, заплащани от бюджета на лечебните заведения по 

чл. 5 от ЗЛЗ, от бюджета на лечебните заведения с държавно или общинско участие по 

чл. 9 и 10 от ЗЛЗ. Лекарствените продукти в това приложение са с ниво на 

реимбурсиране 100% за заболявания, съгласно КХП.  

В приложение 2 на ПЛС са включени и лекарствените продукти, приложими в 

болничната медицинска помощ за лечение на злокачествени заболявания, заплащани 

от НЗОК извън стойността на оказаните медицински услуги и извън клиничните 

пътеки. 

Приложение 3 на ПЛС: ЛП, предназначени за лечение на СПИН, на 

инфекциозни болести, 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 Наредба по чл. 58, ал. 2 от ЗЗ. 

Включените в това приложение ЛП са с ниво на реимбурсиране 100% и се договарят и 

заплащат от бюджета на МЗ. 

2.8.4. Национален съвет по цени и реимбурсиране 

 Изпълнява следните дейности съгласно ЗЛПХМ: 

 Регулира цените на ЛП, които се включват в ПЛС и се заплащат с публични 

средства, в съответствие с най-ниските референтни цени от държави членки, 

като ги утвърждава, отказва да утвърди, изменя или заличава; 

 Регулира пределните цени на лекарствените продукти, които се отпускат по 

лекарско предписание и не са включени в ПЛС, в съответствие с най-ниските 

референтни цени от държави членки, като ги утвърждава, отказва да утвърди, 

изменя и заличава; 

 Регистрира, отказва да регистрира, изменя или заличава максимални продажни 

цени на дребно без лекарско предписание; 

 Включва, променя или изключва ЛП от ПЛС; 

 Извършва оценка на здравните технологии; 
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 Приема, 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; 

 Поддържа и актуализира ПЛС; 

 Осъществява контрол на цените на ЛП съгласно ЗЛПХМ;  

 Поддържа реимбурсния статус на лекарствените продукти; 

 Оказва съдействие предоговаряне на отстъпки по реда на ЗЗО за продукти, за 

които е подадено заявление за включване в ПЛС; 

 Определя лекарствените продукти, за които се проследява ефектът от 

терапията, срокът и лечебните заведения, в които се извършва; 

 Извършва информационна, издателска и научно-изследователска дейност във 

връзка с ценообразуването, реимбурсирането и лекарствената политика. 

2.8.5. Оценка на лекарствените продукти, включвани в ПЛС 

Лекарствените продукти трябва да отговарят на следните критерии: 

 Наличие или липса на лекарствена алтернатива за лечение на болест, за която 

лекарството е предназначено; 

 Отговаря ЛП на критерии за ефикасност и терапевтична ефективност; 

 Отговарят лекарствените продукти на критерии за безопасност на ЛП; 

 Фармакоикономически показатели – разходи за терапията с ЛП; сравнение на 

разходите за терапия с налични алтернативи; съотношение цена/ефективност; 

 Икономическа оценка на допълнителните предимства; анализ на бюджетното 

въздействие на базата на очаквания брой пациенти и др.; 

 ЛП е предназначен за лечение на заболявания с висок риска за общественото 

здраве. 

 

Нормативно определеният срок за издаване на решение за включване, промяна 

или изключване на лекарствен продукт в ПЛС е: 

- 60 дни за продукти, чието активно вещество е включено в ПЛС, генерични 

ЛП;  

- 30 дни за всички процедури, които касаят промени на вписани в регистъра 

обстоятелства или изключване от ПЛС; 

- 60 дни за поддържане на реимбурсния статус на включен лекарствен 

продукт в Позитивния лекарствен списък; 

- 180 дни за включване в ПЛС на лекарствени продукти с ново 

международно непатентно наименование, за които следва да бъде 

извършена оценка на здравните технологии; 

- 90 дни за разширяване на показания на включен в Позитивния лекарствен 

списък продукт, за който до момента не е заплащано; 

- 90 дни, когато е подадено заявление за оценка на здравните технологии. 

В сравнение с Директива 89/105/ЕИО относно прозрачността на мерките, 

регулиращи цените на ЛП за хуманна употреба и включването им в обхвата на 

националните системи за здравно осигуряване, която залага на срокове до 180 дни, 
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българското законодателство е определила изключително кратки срокове за оценка, 

ценообразуване и включване на ЛП в ПЛС. 

 

2.8.6. Анализ на дейността на НСЦРЛП, свързана с процедури за 

включване, промяна и изключване на лекарствени продукти от 

ПЛС за периода 2013 – 2018 година (по данни от годишните 

доклади на НСЦРЛП)(www.ncpr.bg  ) 

Таблица 2. Подадени процедури към НСЦРЛП 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Включван

е на ЛП в 

ПЛС 

271 

(82 с пълна 

оценка + 

189 с INN 

в ПЛС) 

290 (45 нов 

INN + 245 

генерични 

ЛП) 

301 (59 нов 

INN + 242 

генерични 

ЛП) 

257 (24 нов 

INN + 233 

генерични 

ЛП) 

300 (65 нов 

INN + 235 

генерични 

или с нова 

форма/ 

концентрац

ия ЛП) 

272 (41 нов 

INN + 231 

генерични) 

Промяна 

на ЛП в 

ПЛС 

Няма 

официални 

данни 

517 403 

 

660 686 611 

Изключва

не на ЛП 

от ПЛС 

304  

(199 със 

заличаване 

на цена + 

105 с 

прехвърля

не на цена 

в 

регистъра 

на 

пределни 

цени) 

298 

(188 със 

заличаване 

на цена + 

99 с 

прехвърля

не на цена 

в 

регистъра 

на 

пределни 

цени + 11 с 

изключван

е от 

приложени

е на ПЛС) 

352 

(215 със 

заличаване 

на цена + 

125 с 

прехвърля

не на цена 

в 

регистъра 

на 

пределни 

цени + 12 с 

изключван

е от 

приложени

е на ПЛС) 

360 

(145 със 

заличаване 

на цена + 

213 с 

прехвърля

не на цена 

в 

регистъра 

на 

пределни 

цени + 2 с 

изключван

е от 

приложени

е на ПЛС) 

147 

(100 със 

заличаване 

на цена + 46 

с 

прехвърлян

е на цена в 

регистъра 

на пределни 

цени + 1 с 

изключване 

от 

приложение 

на ПЛС) 

203 

(135 със 

заличаване 

на цена + 

66 с 

прехвърля

не на цена 

в 

регистъра 

на 

пределни 

цени + 2 с 

изключван

е от 

приложени

е на ПЛС) 

 

Таблица 3. Разгледани процедури НСЦРЛП 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Включван

е на ЛП в 

ПЛС 

226  

(50 с 

пълна 

оценка + 

315  

(40 с нов 

INN + 246 

генерични 

358  

(72 нов 

INN + 257 

генерични 

228  

(20 нов INN 

+ 184  

генерични 

298  

(51 нов INN 

+ 233  

генерични 

258  

(33 нов INN 

+ 202  

генерични 

http://www.ncpr.bg/
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155 с INN 

в ПЛС + 

21 

прекратен

и/ 

оттеглени 

от 

заявителя) 

ЛП + 20 

прекратен

и + 9 с 

отказ) 

ЛП + 23 

прекратен

и + 6 с 

отказ ) 

или с нова 

форма/ 

концентрац

ия + 30 

прекратени 

+ 2 с отказ) 

или с нова 

форма/ 

концентрац

ия + 13 

прекратени 

+ 1 с отказ) 

или с нова 

форма/ 

концентрац

ия + 15 

прекратени 

+ 8 с отказ) 

Промяна 

на ЛП в 

ПЛС 

Няма 

официалн

и данни 

 

589 

 

454 

 

676 

 

699 

 

596 

Изключва

не на ЛП 

от ПЛС 

202, от 

които 1 

без аналог 

(140 със 

заличаване 

на цена + 

62 с 

прехвърля

не на цена 

в 

регистъра 

на 

пределни 

цени) 

391, от 

които 0 

без аналог 

(237 със 

заличаване 

на цена + 

140 с 

прехвърля

не на цена 

в 

регистъра 

на 

пределни 

цени + 14 

прекратен

и) 

 398  

(233 със 

заличаване 

на цена + 

125 с 

прехвърля

не на цена 

в 

регистъра 

на 

пределни 

цени + 11 

с 

изключван

е от 

приложен

ие на ПЛС 

+ 39 

прекратен

и) 

498 от 

които 14 

без аналог 

(209 със 

заличаване 

на цена + 

202 с 

прехвърлян

е на цена в 

регистъра 

на 

пределни 

цени + 48 с 

изключване 

от 

приложени

е на ПЛС + 

39 

прекратени

) 

173 от 

които 11 

без аналог 

(104 със 

заличаване 

на цена + 

56 с 

прехвърлян

е на цена в 

регистъра 

на 

пределни 

цени + 6 с 

изключване 

от 

приложени

е на ПЛС + 

7 

прекратени

) 

218 от 

които 8 без 

аналог (158 

със 

заличаване 

на цена + 

40 с 

прехвърлян

е на цена в 

регистъра 

на 

пределни 

цени + 1 с 

изключване 

от 

приложени

е на ПЛС + 

19 

прекратени

) 

 

В периода 2013 – 2016 година нараства броят на лекарствените продукти, които 

са излезли от позитивния лекарствен списък, включващ медикаментите, които се 

заплащат с публични средства. През 2017 г. и 2018 г. броят на изключените от ПЛС 

лекарствени продукти е чувствително понижен, като в сравнение с 2016 г. това 

понижение е повече от 50%. Това показват докладите на Националния съвет по цени и 

реимбурсиране на лекарствените продукти (НСЦРЛП) за периода 2013 – 2018 г. [18] 

1880 са били разгледаните процедури за изключване на лекарства от 

позитивния списък за същия 6-годишен период, като най-голям е техният брой през 

2016 г. 

Приблизително 1/3 от продуктите – 625, са били преместени на свободния 

пазар в Списъка на пределните цени.  

Други:  

 973 са със заличена цена и вече не се предлагат в България;  
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 34 активни вещества за заличени от ПЛС и не се заплащат с публични 

средства; 

 За периода 2014 – 2018 г. 138 продукта са изключени от Позитивния 

лекарствен списък по желание на Министерството на здравеопазването, НЗОК 

или ИАЛ (вследствие на прекратено или изтекло разрешение за употреба). 

Годишните доклади за дейността на НСЦРЛП не предоставят информация за 

2013 година [18]. 

Най-голяма част от изключените медикаменти са в онкологията, психиатрията 

и неврологията, инфекциозни болести и диабет, както и в кардиологията за 

есенциална хипертония.  

От всички медикаменти, които са изключени от списъка, повече от 182 са били 

с най-ниската цена в него или с други думи са определяли  референтна стойност, 

която заплащат НЗОК/МЗ.  

Най-честата причина за изключване на лекарствени продукти и заличаване на 

цената е реферирането към по-ниски цени в държавите за референция, както и 

прекратяване на разрешението за употреба или липсата на реимбурсация от страна на 

публичните фондове, посочва се в докладите. На следващо място големият брой 

излезли продукти по INN от позитивната листа се дължи и на промяна на 

нормативната уредба след съкращаване на заболяванията. 

В Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти през 

периода са постъпили 1691 процедури за включване на лекарства в позитивния 

списък, от които са разгледани 1683 процедури както следва: 

- 1535 продукта са включени в ПЛС; 

- 148 процедури са прекратени или е издаден отказ.  

По-голямата част от заявките – 1277 са били за генерични лекарства. Новите 

молекули, които са кандидатствали за включване в списъка, са били разпределени в 

266 процедури. Те са в областта на пулмологията, кардиологията, хематологията, 

ендокринологията, онкологията, ревматологията. 

Голям е и броят на промените на включени в ПЛС продукти за периода 2014 – 

2018 година – 2877 са подадените процедури за промяна, като са разгледани общо 

3014 процедури. Разликата в броя процедури се дължи на натрупване и забавяне на 

процедури от предходни периоди. Такава информация не е налична официално за 

2013 г., поради което не са включени данни в анализа.  

От 2016 година е налице и задължение на притежателите на разрешение за 

употреба за подаване на заявление и документация за поддържане на реимбурсния 

статус на лекарствените продукти в ПЛС на всеки 3 години от датата на включване на 

съответния продукт в ПЛС.  

Нормативно беше постановено до края на май 2016 г. заявления и 

документация да бъдат подадени за всички продукти, за които са изтекли 3 години от 

включването в ПЛС. За всички останали продукт следва да се спазва график на 

подаване на процедурите не по-рано от 4 месеца, но не по-късно от 3 месеца преди 

изтичане на 3-годишния период от включване на лекарствения продукт в ПЛС.  
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За периода 2016 – 2018 г. в НСЦРЛП са разгледани общо 3501 процедури за 

поддържане на реимбурсен статус, от които: 

- За 2136 продукта е одобрено поддържане на реимбурсния статус; 

- За 127 продукта процедурата е прекратена; 

- За 52 продукта реимбурсния статус е изменен; 

- 198 продукта са изключени от ПЛС поради неподаване на заявление за 

поддържане на реимбурсния статус. 

 

3. РЕИМБУРСИРАНЕ ИЗВЪН ОБХВАТА НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ 

И ТЯХНОТО ОТЧИТАНЕ  

3.1. Осигуряване на лекарства от МЗ за периода 2000 - 2009 г.  

 Министерството на здравеопазването от 2000 г. осигурява лекарства за 

заболявания извън обхват на здравното осигуряване въз основа на Наредба № 34 на 

МЗ от 2005 г. [12], която отмени Наредба на МЗ от 2000 г. по чл. 82, ал. 1, т. 7 от 

Закона за здравето – Наредбата за реда за предписване и получаване на лекарства за 

скъпоструващо лечение, заплащани от републиканския бюджет (обн., ДВ, бр. 90 от 

2000 г.; изм. и доп., бр. 45 от 2001 г., бр. 87 от 2004 г.; изм., бр. 32 от 2005 г.) поради 

въвеждането на Наредба № 34 на МЗ от 2005. 

От въвеждането на Наредба 23 от 2001 год. [11], когато влиза в сила, е видно 

нарастване на броя лекарства, които се осигуряват от МЗ или от 89 броя за 2000 г. на 

136 броя, което доказва 35% увеличение за периода. (Фиг. 5) 
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Фигура 5. Брой лекарствени продукти заплащани от държавния бюджет чрез МЗ и 

НЗОК (2000-2005 г.) (Източник: PPRI – Pharma Profile for Bulgaria) 

 

Наредба № 34 на МЗ от 2005 г, обн. ДВ. бр. 95 [12] урежда редът за заплащане 

лечението на български граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното 

здравно осигуряване със средства от републиканския бюджет. 

Лекарствените продукти, предназначени и отпускани за лечение на 

заболявания по реда на тази наредба, не могат да бъдат използвани за лечение на 

заболявания, заплащани от НЗОК. По реда на тази наредба се заплащат лекарствата, 

предназначени за лечението на: 

 злокачествени заболявания; 

 състояния след трансплантация на тъкани и органи;  

 инфекциозни заболявания; 

 редки заболявания и лекарствата за пациенти с бъбречна недостатъчност на 

диализно лечение.  

Наредба № 34 на практика представлява разширен вариант на Наредба № 23 от 

2000 г., която влезе в сила от 01.01.2001 г. (Наредба за реда за предписване и 

получаване на лекарства за скъпоструващо лечение, заплащани от републиканския 

бюджет, обн. ДВ бр. 90/2000).   

Заболяванията и лекарствата, които се предписват за тяхното лечение по реда 

на тази наредба, както и лечебните заведения и аптеките, които ги отпускат, са 

посочени в приложение № 1 и обхващат 12 групи заболявания и състояния от 

горепосочените групи. Освен определените терапевтични групи в Приложение 1, към 

чл. 2, ал. 2, Част “А”, в действащата Наредба №  34 са определени и 20 лекарствени 

продукта по международно непатентно наименование от 7 групи заболявания и 

състояния.  

В списъка от 2005 г се наблюдават двукратно нарастване на лекарствата в 

сравнение 2001 г., когато се публикува Наредба № 34, обн. ДВ, бр. 95.  

Необходимите за лечение и диагностика радиоактивни лекарствени продукти, 

радионуклидни генератори, китове и радионуклидни прекурсори се осигуряват 

съгласно приложения в посочения документ.  

Лечението на заболяванията и медицинските изделия по посочените 

приложения се субсидира от Министерството на здравеопазването.  

 В Приложение 1 на Наредба № 34 от 2009 г. (обн. ДВ. бр.95 от 29 ноември 2005 

г. и  изменение изм. ДВ. бр. 24 от 31 март 2009 г.) се посочват лечебните заведения, на 

които се предоставят договорените лекарства по съответните приложения, като тук 

попадат университетските болници/лечебни заведения и съответните многопрофилни 

болници за активно лечение (МБАЛ) в определени области, общински МБАЛ и 

диспансери по онкологични заболявания.  

Освен чрез съответните клинични пътеки, финансирани от НЗОК, посочените 

лечебни заведения се осигуряват с лекарства по указания в наредбата ред. 

Лекарствата, финансирани според Приложение № 1 на посочената Наредба № 

34, следва да отговарят на следните критерии: 
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 лекарственият продукт, съдържащото/ите се в него лекарствено/и вещество/а и 

лекарствената форма, в която се предлага, са включени в част "А" и част "Б" на 

Позитивния лекарствен списък - приложение към член единствен от Наредбата 

за определяне на позитивен лекарствен списък, приета с Постановление № 304 

на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 113 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 

18 от 2004 г.) [23]; 

 Част “А” се състои от общо 12 групи заболявания (химико-терапевтични 

подгрупи) с 69 международни непатентни наименования (INN) по ATC до 5-ти 

знак;  

 Част “Б” - 14 международни непатентни наименования (INN) до 7-ми знак, в 

която се посочва, кои лекарствени продукти попадат, без да са посочени 

дозовите форми. В наредбата от март 2009 г. са включени 20. 

Максималната стойност за единица лекарствено вещество по международно 

непатентно наименование за лекарствената форма, която се заплаща от 

републиканския бюджет, въз основа на чл. 7 от същата Наредба 34, се определя и за 

химико-терапевтична подгрупа, като за единица лекарствено вещество по 

международно непатентно наименование за лекарствената форма, която се заплаща от 

републиканския бюджет, се определя в левове, като се използва: 

 по-ниската стойност между стойността за единица лекарствено вещество по 

международно непатентно наименование за лекарствената форма от 

предходното договаряне; и  

 най-ниската цена за същия лекарствен продукт, заплащан от обществените 

фондове на 8 страни: Румъния, Чехия, Естония, Гърция, Унгария, Литва, 

Португалия и Испания. 

 На практика, това референтно ценообразуване може да доведе до намаляване 

на цените при генеричните лекарства.  

Прави впечатление, че страните са сменени през 2008 г. от първоначално 

въведените през 2005 г.   

През 2008 г. отпадат Словения, Латвия, Полша и Словакия и на тяхно място са 

включени Естония, Литва, Португалия и Испания.  

Всъщност са изключени страни със силна генерична политика, като за Латвия 

и Полша генеричното присъствие е 78-80%, в Словакия е близо 50%, а в Словения 

32.9%, което би способствало за изключително ниски генерични цени. 

 От друга страна, през 2008 г. като референтни са включени държавите:  

 Естония, Литва, Португалия и Испания, които имат слаба генерична политика 

и това може да се отчете по пазарния дял на генериците в тези страни: в Португалия 

едва 14.6% и в Испания 6.4%. 

Това неминуемо би допринесло до по-високи цени на договарянето, тъй като 

слабото присъствие на генериците говори и за по-слаба конкуренция.  

 При монополните позиции на даден лекарствен продукт, където няма 

конкурентен продукт и цените са еднакво високи в посочените страни, тази политика 

трудно може да повлияе цените им при договаряне. 
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 За да се проследи ефективността на тази реимбурсна политика от страна на 

МЗ, следва да се сравнят цените на монополните позиции с предходните години на 

договаряне, като се вземат предвид и количествата. Тази информация не е достъпна и 

не е публично налична, а е само обект на информация в архива на МЗ. 

До гражданите и на сайта на МЗ за 2000-2019г  няма налична такава 

информация, няма налична такава информация.  

Такава информация не е публично достъпна, тъй като от въвеждането на 

политиката на договаряне в МЗ от края на 90 години, подобна не съществува. 

 

3.2. Осигуряване на лекарства от МЗ за периода 2009 - 2019 г.  

Какви лекарства се осигуряват от МЗ по реда на Наредба № 34/2005 г. за реда 

за заплащане от държавния бюджет на лечението на българските граждани за 

заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване [12]? 

 При стартиране на наредбата през 2005г. онкологичните заболявания са били 

осигурявани от МЗ,  и са извън обхвата на НЗОК, като в последствие 2007 преминават 

към НЗОК и се реимбурсират извън обхвата на клиничните пътеки. [12] 

В хода са промените  отпадат и онкологичните  лекарства, които (посл. изм. и 

доп. загл. изм. – ДВ, бр. 65 от 2018 г.) [12] се заплащат лекарствени продукти, 

предназначени за лечението на: 

 инфекциозни заболявания (ХИВ инфекция и туберкулоза); 

 психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на опиоиди 

синдром на зависимост. 

Съгласно разпоредбите на Наредба 34/ 2005 г. [12] се заплащат: 

1. лекарствени продукти, които са включени в приложение № 3 на Позитивния 

лекарствен списък съгласно чл. 262, ал. 6, т. 3 от Закона за лекарствените продукти в 

хуманната медицина; 

2. радиофармацевтици, радионуклидни генератори, китове и радионуклидни 

прекурсори, които са включени в списъка на медицинските изделия по чл. 30а от 

Закона за медицинските изделия. 

Лечебни заведения, които могат да осигуряват лекарства, извън обхвата 

на НЗОК 

Лечебните заведения – крайни получатели по реда на тази наредба, се 

определят ежегодно от комисия, определена със заповед на министъра на 

здравеопазването, в която задължително се включват представители на 

Министерството на здравеопазването и представител на Българския лекарски съюз. 

Тази комисия изработва критерии, на които следва да отговарят лечебните заведения 

– крайни получатели, които се утвърждават от министъра на здравеопазването и се 

обявяват на интернет страницата на Министерството на здравеопазването. 

Лечебните заведения, кандидатстващи за крайни получатели по реда на тази 

наредба, подават ежегодно заявления до министъра на здравеопазването в срок до 30 

април на съответната календарна година.  
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До 30 юни на съответната календарна година министърът на здравеопазването 

сключва договор с определените от комисията лечебни заведения, които влизат в сила 

от датата на сключване на договорите за доставка на:  

 лекарствени продукти;  

 радионуклидни генератори;  

 китове;  

 радионуклидни прекурсори; и  

 медицински изделия,  

по реда на Закона за обществените поръчки за съответната година. 

Законодателят въвежда и забрани за лекарствените продукти, предназначени и 

отпускани за лечение на заболявания по реда на тази наредба:  

 да не се използват  за лечение на заболявания, заплащани от Националната 

здравноосигурителна каса,  

 да не се  използват за целите за  клинично изпитване на лекарства. 

Определената максимална стойност за единица лекарствено вещество по INN 

за лекарствената форма, която се заплаща от държавния бюджет, не може да бъде по-

висока от стойността за единица лекарствено вещество по INN за лекарствената 

форма, определена в Позитивния лекарствен списък по чл. 262, ал. 6, т. 3 от Закона за 

лекарствените продукти в хуманната медицина. Тази максимална стойност може да се 

достигне и чрез предоставяне на рабат в рамките на количеството лекарствени 

продукти, когато лекарствата се осигуряват посредством тръжна процедура към МЗ. 

Съгласно чл. 262, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната 

медицина, Позитивният лекарствен списък 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. 

Регламентираното в чл. 5, ал. 4 от Наредбата за условията, правилата и реда за 

регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти задължение за 

продажба на лекарствени продукти на лечебни заведения на цена, не по-висока от 

стойността, определена по реда на чл. 55, следва да се прилага при продажбата на 

лекарствени продукти единствено на лечебни заведения от изрично очертания в 

ЗЛПХМ кръг, както следва:  

 лечебни заведения с държавно и/или общинско участие;  

 центрове за спешна медицинска помощ; 

 центрове за трансфузионна хематология; 

 лечебните заведения за стационарна психиатрична помощ;  

 центровете за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични 

заболявания; 

 към Министерския съвет;  

 лечебни заведения  към Министерството на здравеопазването;  
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 лечебни заведения към Министерството на отбраната, Министерството на 

вътрешните работи, Министерството на правосъдието и Министерството на 

транспорта, информационните технологии и съобщенията. 

Основно изискване при договарянето на тези лекарства, цените се сравняват с 

предходно договаряне и не следва да ги превишават. С  цел трайно решение на 

възникващите ежегодно проблеми с осигуряването на радиофармацевтици, в Наредба 

№ 34 от 2005 г. отпадна изискването за сравняване цените на радиоактивни 

лекарствени продукти с предходно договаряне.  

Промяната в подхода за определяне на тръжната цена допринесе до засилване 

интереса на фирмите към нашия пазар и създаде нови условия за конкурентна среда 

при обществените поръчки и понижаване на цените, договорени от МЗ. 

Предписване на лекарствени продукти извън обхвата на НЗОК 

Лекарствените продукти, необходими за лечението на заболяванията по 

Наредба № 34 от 25.11.2005 г. посл. изм. и доп. за реда за заплащане от 

републиканския бюджет на лечението на българските граждани, извън обхвата на 

задължителното здравно осигуряване, се предписват от лекари, които притежават 

специалност по профила на заболяването, работещи в лечебните заведения, посочени 

в приложение № 1 на наредбата. 

Лекарствените продукти се предписват по предложение на лекаря-специалист, 

което се одобрява от комисия в състав от най-малко трима лекари, определена със 

заповед на ръководителя на лечебното заведение. 

В РЗИ се води списък на лекарите имащи право да изписват лекарства по 

Наредба № 34, заплащани от републиканския бюджет. Списъкът съдържа трите имена 

на лекаря, регистрационния му номер и лечебното заведение, в което работи. 

Ръководителите на лечебните заведения – крайни получатели по реда на 

Наредба № 34 от 25.11.2005г.посл изм и доп. ДВ, бр. 65 от 2018 г .за реда за 

заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани, извън 

обхвата на задължителното здравно осигуряване, се определят ежегодно от комисия, 

определена със заповед на министъра на здравеопазването. Заповедта за вписване на 

лекарите в списъка по чл. 14 от Наредба № 34 от 25.11.2005 г. посл изм и доп. ДВ, бр. 

65 от 2018 г. или мотивирания отказ за издаването му се издава в два екземпляра – за 

заявителя и за РЗИ. Въз основа на издадената заповед и определените регистрационни 

номера, се издава Удостоверение за вписване на лицата по Наредба 34, в което се 

писват регистрационните номера. [12] 

Отпускане на лекарства за стационарно болни, извън обхвата на НЗОК 

Лекарствените продукти за стационарно болни по тази наредба, се отпускат от 

аптеката към съответното лечебно заведение – краен получател, срещу представяне на 

лекарствен лист. Количеството на изписаните лекарства е за срок до 30 дни, а за срок 

над 30 дни, изписването се одобрява от ръководителя на лечебното заведение по 

предложение на комисията, издала протоколите в лечебното заведение, но за не 

повече от 2 месеца. За срок от 3 месеца могат да се предписват лекарства на пациенти 

в стабилно състояние, което не изисква ежемесечен контрол. 

Ръководителите на аптеки към лечебните заведения изготвят заявките за 

количествата лекарствени продукти, необходими за срок от 1 или 2 месеца и се 
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изпращат в Министерството на здравеопазването до 5-то число на месеца, 

предхождащ периода, за който се изготвя заявката. Заявките се съхраняват в 

лечебното заведение за срок от 5 години. 

Заявките за получаване на methadone hydrochloride се изготвят, като 

необходимите количества не трябва да надвишават седмичните сборове на дневните 

дози за двумесечно лечение на всички пациенти в програмата, заедно с резерв, 

определен по реда на чл. 13, ал. 2 от Наредба № 2 от 2012 г. за условията и реда за 

осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, 

зависими към опиоиди (ДВ, бр. 49 от 2012 г.). 

Брой болни, които се осигуряват с лекарства  

Всяко лечебно заведение – краен получател ежегодно до 15 юли предоставя 

информация на МЗ за броя болни от съответните заболявания за предходната 

календарна година, очакван брой болни и необходимите количества лекарства за 

следващата година. Ръководителите на лечебни заведения – крайни получатели трябва 

да разполагат с информация за ежемесечния разход на лекарствени продукти, както и 

за броя на новооткрити и починали пациенти. Тази информация се предоставя на МЗ и 

на НЦОЗА регулярно и при поискване. 

 

3.1. Постигнато в годините 2015-2019 г. 

Сред основните постижения в периода 2015 - 2019 г. е създаването на 

електронна система в НСЦРЛП по Европейска  програма - ОПАК, посредством която 

е възможно електронното подаване на заявления за включване, промяна и изключване 

на лекарствени продукти от ПЛС, образуване и промяна на пределна цена, 

регистриране и промяна на максимална цена на продукт без лекарско предписание от 

страна на ПРУ. 

От август 2019 г. електронната система в НСРЦЛП е надградена и е възможно 

подаването на заявления за поддържане на реимбурсен статус и декларации по реда на 

чл. 43 от Наредбата за регулиране и регистриране на цените на ЛП [25].  

В допълнение, за периода се наблюдава и подобряване на достъпа до 

информация, като на заявителите се предоставя достъп до протоколи от заседанията 

на Съвета, в които въз основа на входящия номер на процедурата те могат да разберат 

дали същата е разгледана на дадено заседание.  

Безспорен позитив е и електронният достъп до ПЛС с възможност за търсене 

по INN/ търговско име/ Приложение на ПЛС, което съществено улеснява и 

заявителите на услуги, и компетентните органи в държави членки, за които България е 

референтна държава. 

С въвеждането на поддържане на реимбурсния статус се регламентира 

периодичното осъвременяване на реимбурсния списък, чрез което като минимум 

биват изключени продукти, които действително не са налични на пазара, или бива 

променяна степента или показанията на реимбурсация като се отчитат и всички 

възможни по-нови лечения или промени в европейски и национални ръководства и др. 

Към настоящия момент тази процедура има по-скоро формален характер, а от 

гледна точка на прозрачността липсват и ясно разписани критерии за подобна оценка, 
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както и възможност притежателите на разрешения за употреба да получат оценката на 

НСЦРЛП и измерими мотиви за взимане на едно или друго решение. 

 Значително облекчаване на процеса на реимбурсиране на лекарствените 

продукти с нови международни непатентни наименования в ПЛС е обединяването на 

процедурите за оценка на здравните технологии с тези за включване в ПЛС и 

съответно утвърждаването на цена. 

 

3.2. Противоречия и предизвикателства при процесите на 

реимбурсиране 

1. Основен недостатък и липса на прозрачност е, че за входящите номера, 

които ПРУ получава не е посочена дата на входиране на документацията/отговори на 

непълноти, което прави невъзможно проследяването на спазването на 

законоустановените срокове, според Наредбата за цените.   

2. Основно изискване за включване на лекарствени продукти с нови 

международни непатентни наименования в ПЛС е предоставянето на отстъпка от 

цената лекарствения продукт към НЗОК или МЗ съответно. За удостоверяване на 

изпълнението на това задължение към заявлението за включване на лекарствения 

продукт в ПЛС притежателят на разрешението за употреба следва да предостави 

заверено копие от договор, сключен с НЗОК или копие от рамково споразумение с МЗ 

съответно. 

В същото време за започване на преговори за сключване на договор с НЗОК за 

предоставяне на отстъпка от утвърдената цена на лекарствения продукт като условие 

за включване в ПЛС е необходимо вече да е подадено заявление към НСЦРЛП за 

включване на продукта в ПЛС. Процедурата за включване на продукт в ПЛС не може 

да приключи преди да се предостави договор за отстъпка, а в същото време 

процедурата за стартиране на договаряне не може да започне преди тази за включване 

на продукта в ПЛС. 

Времевата зависимост на двете процедури води до затруднения както от страна 

на заявителите, така и от страна на ангажираната администрация. В същото време се 

създава предпоставка за неспазване на нормативно определените срокове за 

приключване на процедурата за включване в ПЛС. Влияние върху това оказва и 

липсата на нормативно определени срокове за стартиране на самото договаряне в 

НЗОК, както и неговото приключване.  

Договарянето на отстъпките като условие за включване в ПЛС се извършва в 

съответствие с разпоредбите 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
8
. Но срокове в Наредба 10 не са 

посочени, които НЗОК следва да спази при договарянето, което от своя страна води 

до своеобразно проточване на процедурите при НЗОК предвид, че няма указани 

времеви срокове. 

                                                 
8
 Обн. ДВ. бр. 24 от 31 март 2009 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 47 от 14 юни 2019 г. 
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3. Друго несъответствие, което определя затруднения в договорния процес се 

наблюдава след обединяване на процедурите за оценка на здравните технологии и 

включване в ПЛС. Докладът за оценка на здравните технологии се използва като 

основа за преговорния процес в НЗОК/МЗ.  

Към настоящия момент преди приключване на процедурата за включване в 

ПЛС заявителят не разполага с проект на доклад за оценка на здравната технология 

въз основа на който да се изготви предложение за отстъпка и съответно да се 

преговаря. В същото време заявителят не е запознат с евентуалните препоръки и/или 

ограничения на доклада, които биха имали определящо значение за изготвянето и 

съответно приемането на ценовата оферта с отстъпка. 

5. Сред основните предизвикателства пред заявителите на услуги за 

реимбурсиране на лекарствените продукти най-ясно се открояват разминаванията 

между изискванията на НСЦРЛП и НЗОК по отношение на страните, в които 

лекарственият продукт се заплаща от здравно-осигурителен фонд за същите 

терапевтични показания 

- според изискванията на НСЦРЛП за включване в ПЛС активното вещество 

следва да се заплаща от здравно-осигурителните фондове в поне 5 от 17 държави; 

- в тези 17 държави не се включват тези, от които се изисква положителна ОЗТ 

оценка; 

- според изискванията на НЗОК за заплащане от тяхна страна активното 

вещество следва да бъде заплащано от здравно-осигурителни фондове в 5 от всички 

27 държави членки на ЕС, като няма гаранция,  че те ще съвпаднат с тези, които вече 

са подадени към НСЦРЛП. 

Горното води до повишено административно натоварване както за заявителите, 

така и за НСЦРЛП/НЗОК тъй като изисква подготовка на различна информация.  

6. Допълнително затруднение за заявителите представлява доказването на 

реимбурсния статус в референтните държави. За целта и към двете институции се 

предоставя декларация, съдържа информация относно реимбурсацията в съответната 

държава – процент реимбурсация, терапевтично показание, както и интернет линк, 

където съответната информация може да бъде проверена, като държавите, които се 

подават могат да са различни, предвид различните законови изисквания от страна в 

нормативните документи при НЗОК и НСЦРЛП. 

 

3.4. Ефективна реимбурсация, при която настъпва заплащане от НЗОК 

 Реалният достъп на пациентите до лечение, заплащано с публични средства, се 

определя единствено от включването на лекарствените продукти в ПЛС. Друг сложен 

подход е, че продуктите, които се включват, не са изведени отделно или няма 

подробна информация затова  

 За лекарствените продукти, лечението с които се заплаща от НЗОК, е 

необходимо получаването на код по НЗОК, с чиято помощ лекарственият продукт се 

отчита. За целта е необходимо подаването на заявление от страна на ПРУ след 

влизане в сила на решението на НСЦРЛП за включване на лекарствения продукт в 

ПЛС и съответно утвърждаването на цена. Това е допълнителна стъпка, която 
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административно може да бъде уредена по облекчен начин и след включване в ПЛС 

да става по автоматичен начин, с който да се спестят излишни срокове. Това може да 

стане чрез добра комуникация между двата органа НСЦРЛП и НЗОК. 

Националната здравноосигурителна каса анализира и обобщава на 

дванадесетмесечни периоди информацията за лекарствени продукти с международно 

непатентно наименование (INN), включено в Приложение № 1 на ПЛС (по чл. 262, ал. 

6, т. 1 ЗЛПХМ), за които е подадено заявление до 24-то число на дванадесетия месец.  

Националната здравноосигурителна каса анализира и обобщава на 

дванадесетмесечни периоди и информацията за лекарствени продукти, за които в ПЛС 

по чл. 262, ал. 6, т. 1 ЗЛПХМ има включени разширени показания и диагнози (МКБ-

кодове). 

Информацията за лекарствени продукти с INN, включено в ПЛС по чл. 262, ал. 

6, т. 1 ЗЛПХМ, за което НЗОК заплаща, и е подадено заявление не по-късно от 24-то 

число на предходния или 10-о число на съответния календарен месец, се анализира и 

обобщава към 1-во или 16-о число от съответния календарен месец. 

При постъпване на заявлението НЗОК се задължава:  

1. да дефинира НЗОК код за всеки лекарствен продукт; 

2. да даде указания относно реда за предписване, и отпускане на лекарствения 

продукт, съобразени с действащата нормативна уредба; 

3. да изготви съответните електронни формати за изпълнителите на 

медицинска помощ и за договорните лица, получили разрешение по чл. 229, ал. 2 

ЗЛПХМ за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

Информацията по т.1-3 за лекарствени продукти с нови международни 

непатентни наименования или с нови терапевтични показания се публикува на 

интернет страницата на НЗОК в срок до 25-о число на дванадесетия месец, но тази 

информация е интегрирана в целия списък и пациента не може да разграничи новите 

лекарства, които се включват. 

Лекарствените продукти, предназначени за лечение на злокачествени 

заболявания, както и лекарствени продукти, прилагани при животозастрашаващи 

кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени 

коагулопатии, включени в Приложение № 2 на ПЛС (по чл. 262, ал. 6, т. 2 ЗЛПХМ ) и 

приложими в  болничната медицинска помощ се заплащат от НЗОК също след 

подаване на писмено заявление от притежателя на разрешението за употреба или 

негов упълномощен представител. Съответно НЗОК се задължава и извършва  

следните функции:  

1.  дефинира НЗОК код за всеки лекарствен продукт;  

2.  дава указания относно предписването и отпускането на лекарствените 

продукти съобразно терапевтичните схеми за лечение, установени в националния 

рамков договор за медицинските дейности по чл. 53, ал. 1 ЗЗО и действащата 

нормативна уредба;  

3. изготвя съответните електронни формати за лицата, на които заплаща. 

В срок до един месец от изготвяне на информацията по същата се публикува на 

интернет страницата на НЗОК. 
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Заплащането на включените през годината в ПЛС по чл. 262, ал. 6, т. 2 ЗЛПХМ 

лекарствени продукти с нови международни непатентни наименования и нови 

показания на съдържащите се в списъка лекарствени продукти по международно 

непатентно наименование, които не са заплащани, започва от началото на следващата 

календарна година.  

Не се намират в интернет систематизирана информация за новите молекули и 

съответните заболявания, които ще заплаща НЗОК за съответната календарна година, 

което да е в помощ на гражданите. 

Новите заболявания, които ще бъдат лекувани чрез заплащане от страна на 

НЗОК също не се обявяват. 

Списъкът с лекарствените продукти, за които са подадени заявления, 

съдържащ международни непатентни наименования, търговски наименования и 

съответната дата, от която НЗОК ги заплаща, се публикува на официалната интернет 

страница на НЗОК и се актуализират всеки месец  

Няма извадка за промените в списъка, дали се качват намаляват цени, дали 

отпадат лекарства, като тази информация би била полезна,  която да е  в полза на 

пациентите. 

Притежателите на разрешенията за употреба, които са подали заявление за 

получаване на НЗОК код се информират чрез интернет страницата на НЗОК, като 

последната не издава нарочен документ относно генерирания НЗОК код. 

 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

От изготвения анализ на системата за реимбурсиране в Република България се 

налага дефиниране на обстоятелството, че процесите по ценообразуване и 

реимбурсиране са тясно свързани, както и че извършването на оценката на здравните 

технологии като част от процеса, е предпоставка за мотивирано вземане на решения 

от страна на заплащащите институции, относно реимбурсирането на даден лекарствен 

продукт с публични средства. 
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