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Уважаеми господа, 

Обръщаме се към Вас в качеството ни на представителни организации на 
фармацевтична индустрия в България.  

Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България 
(ARPharM) обединява 24 международни иновативни производители и притежатели на 
разрешения за употреба на лекарствени продукти.  

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 асоциациите изразяват 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 писмено становище относно заплащането от НЗОК 
на лекарствени продукти за лечение  на COVID-19 за срока на обявената извънредна 
епидемична обстановка.  

Приветстваме това решение, чрез което ще бъдат осигурени лекарствени продукти за 
домашно лечение на българските задължително осигурени лица с COVID-19 и ще информираме 
компаниите, членуващи в асоциациите, за нуждата от съдействие с оглед заплащането на 
въпросните лекарства от НЗОК.  

Същевременно бихме искали да отбележим, че подаването на заявление за заплащане 
от НЗОК на лекарствен/и продукт/и, за домашно лечение на здравноосигурено лице за 
профилактика или предотвратяване на усложненията на острото инфекциозно заболяване 
COVID-19, идентифициран вирус с МКБ код – U07.1, е индивидуално решение на всеки 
притежател на разрешение за употреба, чиито лекарствени продукти предстои да бъдат 
заплащани от НЗОК по този МКБ код. Компаниите, членуващи в ARPharM и БГФармА ни 
информират за  известни предизвикателства относно реализирането на тази инициатива, а 
именно: 

1. Подаването на заявление от ПРУ за заплащане от НЗОК на лекарствен продукт по МКБ 
код – U07.1  трябва да бъде съобразено с Кратката характеристика на лекарствения 
продукт. 

2. Приложението на Механизма за предвидимост и контрол на бюджета на НЗОК относно 
разходите на НЗОК за лекарствени продукти за домашно лечение на здравноосигурено 
лице за профилактика или предотвратяване на усложненията на острото инфекциозно 
заболяване COVID-19 може да демотивира компаниите да доставят съответните 
медикаменти поради липса на икономическите стимули за това (предмет на 
индивидуално решение на всяка компания, което няма и не може да бъде обсъждано в 
рамките на асоциациите). Съгласно чл.45, ал.34 от ЗЗО притежателите на разрешения за 
употреба на лекарствените продукти възстановяват превишените средства, установени 
при прилагане на Механизма в пълен размер на разходите на НЗОК за лекарствени 
продукти над определените целеви средства в закона за бюджета на НЗОК за 
съответната година. Заплащането от НЗОК на лекарствени продукти за домашно 
лечение на COVID-19 е извънредна и временна държавна политика, съответно 
евентуален бюджетен преразход в резултат на тази политика не може да бъде за сметка 
на притежателите на разрешения за употреба. Това би нарушило философията и целта 
на механизма за предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК. Би следвало за 
времето на заплащането им разходите за лекарства за домашно лечение на пациенти с 
COVID-19 да бъдат изключени от обхвата на Механизма, поради извънредния и 
временен характер на мярката.    

Във връзка с изложеното дотук предлагаме с Преходните и заключителните разпоредби 
на Закона за бюджета на НЗОК за 2022 г., влизащи в сила при обнародването му, да бъдат 
приети промени в Закона за здравното осигуряване, чрез които разходите за лекарствени 
продукти за домашно лечение на пациенти с COVID-19 да бъдат изключени от обхвата на 



Механизма, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК. Целта на това 
изключване е да гарантира доставките на тези медикаменти за лечение на пациенти с COVID-19 в 
домашни условия и да се осигури нормално и ефективно функциониране на механизма спрямо 
останалите заплащани от НЗОК лекарствени продукти за домашно лечение. 

Планирано е НЗОК да започне да заплаща лекарствените продукти за домашно лечение 
на пациенти с COVID-19 от четвъртото тримесечие на 2021 г. Превишението на средства по 
Механизма за това тримесечие и дължимите от ПРУ плащания към НЗОК се установяват в 
началото на следващата 2022 година. В този смисъл, промени в ЗЗО, влезли в сила до края на 
2021 г., които изключват разходите за лекарствени продукти за домашно лечение на пациенти 
с COVID-19 от Механизма, ще са приложими и за последното тримесечие на 2021 г. 

Бихме искали да Ви обърнем внимание, че сигурността на лекарственото снабдяване у 
нас до голяма степен зависи от гарантирането на правната сигурност и предвидимост, която 
дава възможност фармацевтичните компании да планират дейността си в България и да 
изпълняват задълженията си за задоволяване на здравните потребности на българските 
граждани. Също така бихме искали отново да заявим готовността си да си сътрудничим със 
здравните власти относно гарантиране на устойчивост на лекарственото снабдяване у нас и на 
финансовата сигурност на здравната система.  

 

С уважение, 

Деян Денев      Евгени Тасовски  
Изпълнителен директор ARPharM    Изпълнителен директор БГФармА 
 


