
 
 

28.09.2021 
До  
Проф. Д-р Петко Салчев 
Управител на НЗОК 
 
До  
Д-р Стойчо Кацаров 
Служебен министър на здравеопазването 
 
До  
Г-н Валери Белчев 
Служебен министър на финансите 
 
До 
Д-р Александър Златанов 
Зам. Министър на здравеопазването, 
Председател на Надзорния съвет на НЗОК 
 
До 
Членовете на Надзорния съвет на НЗОК 
 
 
Относно:  Писмено становище на Българската Генерична Фармацевтична Асоциация -
БГФармА относно проект на Закон за бюджет на НЗОК за 2022г., в частта му здравно-
осигурителни плащания за лекарствени продукти 
 
 
Уважаеми Господа, 
 
Обръщаме се към Вас в качеството ни на представителна организация на генеричната 
фармацевтична индустрия в България. Българска Генерична Фармацевтична 
Асоциация (БГФармА) е национално представително обединение на 15 
мултинационални и български производители на генерични и биоподобни лекарства, 
както и на лекарства с добавена стойност. 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.  
 



Предоставяме на Вашето внимание нашите предложения,  с молба за взимането им в 
съображение при подготовката и представянето за обсъждане и гласуване на бюджета 
на НЗОК за 2022г.  
 

1. Средствата в бюджета на НЗОК за лекарствени продукти за домашно лечение 

1.1.3.5.1.2 за 2022 г. да не е по-нисък от нетните разходи на НЗОК за 

заплащане на същите лекарствени продукти през 2021 г., след приспадането 

на договорените отстъпки и преди директните плащания по Механизма.  

Настояваме за допълнителни средства по този ред според предварителните 

разчети на НЗОК /според Решение на НС на НЗОК-РД-НС-04-100 от 08.09.2021г./ 

необходими за покриване на нарастващи разходи за лекарствени продукти, 

както за домашно лечение на болните от COVID-19, така и на влошените пост 

Ковид състояния на болните страдащи от масови социално-значими 

заболявания - сърдечно съдови, мозъчно съдови, диабет и др. 

 

2. Запазване на броя основни групи (понастоящем три) в бюджета на НЗОК за 

лекарствени продукти и осигуряване на прозрачност и проследяване на 

средствата за лекарства за домашно лечение в бюджета на НЗОК, чрез 

изваждане от бюджетен ред 1.1.3.5.1.2 /лекарствени продукти за домашно 

лечение на територията на страната извън тези по т. 1.1.3.5.1.1., медицински 

изделия и диетични храни в извън болничната помощ/ на средствата за 

медицински изделия прилагани в домашни условия, както и средствата за 

заплащане на  фармацевтите за обработка на рецепти за 100% 

реимбурсирани лекарства. 

 

3. Изключване от действието на т.н. Механизъм за възстановяване на разходи 

към НЗОК чрез промяна на ЗЗО през ЗБНЗОК за INN включени в 

осигуряването на безплатно домашно лечение на леки и средно тежки 

случаи на COVID-19, валидно от 16.09.2021, както за последното тримесечие 

на 2021г., така и за цялото време на действие на Извънредната епидемична 

обстановка в бъдеще. 

 

4. През първата година на включване на нови генерични и биоподобни 
медикаменти за INN отсъстващ от ПЛС поради напускане или липсващ 
интерес от страна на оригиналния референтен продукт /самостоятелни 
лекарствени продукти/ да бъдат освободени от действието на механизма за 
първата година. Така ще се гарантира бързото навлизане на икономически 
изгодни генерични и биоподобни медикаменти за INN, чиито оригинални 
представители са напуснали българския пазар поради загуба на търговски 
интерес, а лекарствата са незаменими представители в терапевтичните схеми 
на първа и втора линия за лечение на онкологични и онко-хематологични и 
други групи заболявания. 

 



Тези наши предложения ние излагаме като съображения при формирането на 
бюджета на НЗОК през последните три години. Вярваме, че тяхното приемане ще 
осигури постоянен достъп на лекарства за домашно лечение на българските граждани, 
както и предотвратяване на възможност за недостиг или липса на лекарства. 
 
Оставаме в готовност за среща в удобно за Вас и Вашите екипи време, на която да 
обсъдим предложенията. 

 
 
С уважение:   
  

 
 
Николай Хаджидончев 
Председател на УС на БгФармА 

 

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