
 
 

04.11.2021 
 
До  
Д-р Александър Златанов, 
Зам. Министър на здравеопазването 
Председател на НС на НЗОК 
 
До  
Членовете на НС на НЗОК 
 
До  
Проф. Петко Салчев, 
Управител на НЗОК 
 
До  
Г-н Владимир Афенлиев, 
Директор Дирекция Лекарствена политика 
НЗОК 
 
До  
Г-н Валери Белчев, 
Министър на Финансите 
 
До  
Г-жа Людмила Петкова, 
Зам. Министър на Финансите 
 
 
Уважаеми Дами и Господа, 
 
Обръщаме се към Вас, в качеството ни на представителна организация на генеричната 
фармацевтична индустрия в България. Българската генерична фармацевтична 
асоциация (БГФармА) обединява 15 генерични и биоподобни български и 
международни производители и притежатели на разрешения за употреба на 
лекарствени продукти. В това си качество асоциацията изразява общото мнение на 
своите членове пред държавните институции и организациите в сферата на 
здравеопазването по въпроси, касаещи здравеопазването, лекарственото снабдяване 
и заплащането на лекарствени продукти с публични средства.  
 



От името на членовете на Българската генерична фармацевтична асоциация си 
позволяваме да Ви насочим вниманието към сериозен проблем за генеричните 
компании, а именно това, че години наред три различни бюджетни пера се 
обединяват в един бюджетен ред при изработването на Проекта за бюджет на НЗОК. 
Този въпрос го поставяме пред НС и Управителя на НЗОК в продължение на 
последните 5 години при изработването на  поредния Проект за бюджет на НЗОК, но 
за съжаление без резултат. 
 
Компаниите, членове на БГФармА многократно са изразявали своята тревога, от 
липсата на прозрачност в бюджетирането на средствата и отчитането на разходите за 
лекарства за домашно лечение без протокол в ред в бюджета 1.1.3.5.1.2.  като 
допускат, че това може да води до недофинансиране при бюджетирането и 
допълнително натоварване на компаниите с преразход, който те не са извършили и е 
дошъл от другите две пера в тази група- заплащане на рецепти към фармацевти за 
100% заплатени от НЗОК медикаменти и медицински изделия за домашно 
приложение. 
 
Решението на НС на НЗОК за повишаване два пъти на таксите за обработване на 
рецепти за 100% реимбурсирани от НЗОК медикаменти, както и на рецепти за 
безплатни лекарства за КОВИД на 10 лв. ще доведе до необходимостта от 
бюджетиране на значителни средства на НЗОК, които ще бъде трудно предвидими и 
проследими в един бюджетен ред, заедно с средствата за лекарствата за домашно 
приложение без протокол, за които ПРУ възстановяват разходи по т.н. Механизъм и 
медицинските изделия за домашно приложение. 
 
Настояваме Бюджетен ред 1.1.3.5.1.2. да бъде оформен в Проекта за бюджет на 
НЗОК за 2022г. с три отделни съставни реда, в които ясно да са видими средствата, 
които НЗОК заплаща за лекарства за домашно приложение без протокол, за които 
ПРУ- основно генерични компании, възстановяват разходи по т.н. Механизъм!  
 
В името на прозрачността при бюджетиране на дейността на аптеките, както и 
проследяване на разходите от НС на НЗОК, молим оперативното ръководство на 
НЗОК да намери счетоводния начин за отчитането на фактурите постъпили от 
аптеките или да поиска и НС на НЗОК да одобри, осчетоводяването от страна на 
аптеките да се изисква на три отделни фактури: за медикаменти за домашно 
лечение без протокол, заплащани от страна на НЗОК, втора за таксите на 100% 
реимбурсирани рецепти  и трета за отпуснатите медицински изделия за домашно 
приложение. 
 
Едно такова решение на Надзорния съвет на НЗОК, последвано от  предложение до 
МЗ и Народното събрание за гласуване на Проект за бюджет на НЗОК за 2022г. ще 
постигне следните положителни резултати: 
 

• Постигане на необходимата яснота и прозрачност при бюджетирането и 
отчитането на средствата изразходвани от НЗОК за лекарства за домашно 
лечение без протокол и прецизиране на изчисляването на средствата за 
възстановяване от ПРУ към НЗОК по т.н. Механизъм. 



• Контрол от страна на НС на НЗОК и гражданите на нарастващите разходи за 
заплащане на рецепти със 100% реимбурсирани лекарства и на медицински 
изделия за домашно приложение. 
 

• Ще създаде сигурност и ще предотврати тревожни очаквания в ПРУ за 
възможни условия на преливане и релативно намаляване на средства за 
медикаменти за домашно лечение без протокол. Така ПРУ ще бъдат сигурен и 
предвидим партньор на НЗОК! 

 
Вярваме, че предложенията ни са логични и преследват единствено яснота и 
прозрачност в бюджетирането и изразходването на средства за всички отделни 
дейности и медикаменти заплащани от НЗОК. 
 
Подкрепяме балансирано и разумно решение на всякакво управленско ниво, за това 
всички лица, лекари, медицински сестри, хигиенни работници, болнични фармацевти, 
фармацевти от всички аптеки, които имат рисков контакт с болни от COVID-19, да 
получат компенсации като за работа във вредна и опасна среда са тяхното здраве и 
това да бъде обвързано за времето на действие на извънредната епидемична 
обстановка. 
 
Оставаме на разположение и готовност при необходимост да проведем среща с НС на 
НЗОК и или с оперативното управление на НЗОК за обсъждане на поставените 
проблеми! 
 
 
С уважение: 
 

 
Николай Хаджидончев 
Председател на УС на БГФармА 

За контакти: 02/4219791, 0888852495, 0888585339, е-mail: office@bgpharma.bg 
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