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Управителният съвет на Българската генерична фармацевтична асоциация (БГФармА) изразява 
несъгласие с основни предложения за промени в нормативната уредба за лекарствата, които 
биха довели до блокиране на достъпа на пациентите до нови генерични и биоподобни 
лекарства, става ясно на пресконференция на тема: Плащаме ли разумно за лекарства?, 
която се проведе в БТА днес. 
 
БГФармА е неправителствена организация, която обединява и представлява европейската 
генерична фармацевтична индустрия в България. В нея членуват 18 български и международни 
генерични компании, които работят в България, като основните от тях са Актавис, Тева, 
Софарма, Зентива, Унифарм, Медика, Сандоз, Алвоген, Гедеон Рихтер, КРКА. 
  
Основният проблем е, че предложените законодателни мерки няма да доведат до очаквания 
резултат за подобряване ефективността на публичните разходи за лекарства, в случай че 
бъдат приети, тъй като биха блокирали навременния достъп на пациентите до нови 
генерични и биоподобни лекарства, които спестяват в ЕС над 35 млрд евро годишно. 
 
Генеричната индустрия се противопоставя на текста от проекта за промени в ценовата 
наредба, който предлага да се обвърже цената на първи генеричен продукт, навлизащ на 
пазара, в размер на 65% с цената на референтния (оригиналния) продукт, тъй като това е 
небалансиран подход, който нарушава принципите на свободна пазарна конкуренция. 
 
Обвързването на цените на генеричните лекарства с тези на оригиналните им референти 
е антиконкурентна мярка, която ще даде лост в ръцете на иновативните производители да 
използват тактиката на „враждебно ценообразуване“ за изтласкване от пазара на генеричните 
си конкуренти, чрез агресивно намаляване на цените си преди падането на патентната защита. 
Тази практика е окачествена като „опасна“ в доклада на Фармацевтичния форум към 
Европейската комисия от 2009 г., изготвен под патронажа на Гюнтер Ферхойген и Маркус 
Киприяну. Също така, обвързването на цените ще доведе до отказ от регистрация на нови 
генерични продукти, тъй като ценовото рефериране в други европейски държави с цените в 
България ще наложи производителите да търсят по-добър пазар за първа генерична 
регистрация.  
 
Освен всичко това, производствените разходи нарастват, поради покачването на цените 
на енергоносителите, което в съчетание с мярката за обвързване на цената с референтния 
(оригиналния) продукт силно ще затрудни работата на  лекарствените производители в 
България. Това може да доведе до спиране на производството на определени медикаменти и 
съкращаване на работници и служители във фармацевтичния сектор.     
 
Много по-балансиран подход би било търсенето на по-ниска цена за първи генеричен продукт 
в размер на 80% от цената на референтния оригинален медикамент, но само в случай че се 
гарантира невъзможност за нелоялна конкуренция от страна на оригиналните компании, 
чрез агресивно намаляне на цените преди изтичане на патента. В този смисъл, БГФармА 
предлага включване в проекта на Наредбата конкретни клаузи, които в случай на 
агресивно намаляне на цената на референтния продукт, ретроспективно да изискват връщане 
на НЗОК разликата между приходите, реализирани в резултат на разликата между старата и 
новата цена за 12 мес. срок назад. Също така, включването на допълнителна клауза, налагаща 
20 % максимална разлика между пределната цена на референтния в терапевтична група 
продукт  и цената на оригиналния медикамент в групата, би довела до значителни ефекти, 



свързани с по-ефективното изразходване на бюджетни средства. 
  
БГФармА уточнява, че всеки първи генеричен продукт навлиза на пазара с цена значително по-
ниска от цената на оригиналния медикамент, като цените продължават да намаляват с 
навлизането на всеки следващ генеричен продукт. Именно създаването на условия за бързо 
навлизане на нови генерични продукти е гаранция за повишаване на конкуренцията 
между оригиналните и генеричните компании, което води до по-ниски цени на пазара. 
 
Важна негативна тенденция е ограничаването на достъпа до пазара на биоподобните 
медикаменти. Биоподобните медикаменти се одобряват по централизирана процедура от 
Европейската агенция за лекарствени средства (ЕМА), която е най-висшият регулаторен 
орган за лекарствени продукти в ЕС, използват се от 5 години в страните от ЕС, произвеждат се 
в заводи с високотехнологично оборудване и производителите им са се утвърдили успешно на 
най-големите лекарствени пазари в Европа. 
 
Недобронамереното отношение в публичното пространство към биоподобните 
медикаменти на практика ще ограничи  масовия достъп на нуждаещите се от тях 
пациенти в България и ще лиши здравноосигурителния бюджет от огромно облекчение в 
следващите години. Спестяването на средства от здравните бюджети е основната причина, 
поради която биоподобните медикаменти биват насърчавани в ЕС.   
 
Изискването, предложено в проекта за промени в ценовата наредба, свързано с т.н. 1 г. 
„клиничен опит” също е неприемливо за генеричните производители. БГФармА смята, че 
липсва дефиниция на това понятие и съществуването му в нормативен документ може да 
доведе до развитието на корупционен потенциал, непрозрачност и  само по себе си 
представлява изкуствено административно условие за забавен достъп на биоподобни лекарства 
до пазара.     
 
Според генеричните производители, публикуваният текст на Наредба 10 за плащаните от 
здравната каса медикаменти не осигурява необходимите гаранции за прозрачност и 
информация за изразходването на публични средства за лекарствени продукти. Така 
пациентите ще продължат да не знаят колко, какви и на каква стойност медикаменти заплаща 
здравната каса, кой е предоставил отстъпки и кой е увеличил цените. Това е проблем пред 
общественото доверие в българското здравеопазване и не помага за подобряване на работата на 
националните здравни институции.  
 
Настояването на БГФармА е информацията за разходите на НЗОК да бъде периодично 
публикувана, като отразява заплащането в стойност и опаковки на лекарствата през каса 
по търговско име, международно непатентно наименование, терапевтични групи и т.н. 
Смятаме това искане за напълно приемливо от страна на правителството, тъй като именно 
Министерство на здравеопазването публикува на 11.07. 2012 списък с 268 лекарства, съдържащ 
техните търговски, непатентни имена и цени.  
 
УС на БГФармА изразява сериозно безпокойство и по отношение на законопроекта на 
депутата от СДС Ваньо Шарков. Текстът е в явно противоречие с принципите на пазарната 
икономика и ограничава правото на свободна стопанска инициатива, гарантирано от 
Конституцията на Република България. Законопроектът противоречи и на основополагащи 
принципи на ЕС, свързани със свободното движение на хора, стоки и капитали. Към всичко 
това трябва да се прибави и създаването на нормативни условия за непрозрачност на 
собствеността, ако въпросният законопроект се превърне в част от българското 
законодателство.  
 
Освен всичко друго, в основните мотиви на този законопроект са включени термини като 
„монополно положение“ и „картелиране“, които са обект на дейността на Комисията за 
защита на конкуренцията (КЗК) и е абсурдно, чрез маскирани опити за промени в 
законодателството да се ограничава правото на свободна конкуренция, чиито институционален 
гарант в България е  КЗК. БГФармА счита, че горепосоченият проект на ЗИД на ЗЛПХМ е 
ретрограден и е заплаха за съществуването на принципите на пазарна икономика в страна – 
членка на ЕС, скъсала със своето административно-планово минало. 
 


