
 

Обръщение до медиите 

Българската генерична фармацевтична асоциация като обединение на производители и 
вносители на генерични лекарствени продукти за българския пазар, винаги е възприемала 
сериозността на своята социална отговорност и в тази връзка изразяваме своето безпокойство 
от разгърналата се дискусия в медийното пространство относно недостига на определени 
лекарствени продукти на българския пазар. Наличието на множество кризи, като затихваща 
тежка пандемия, поразила населението в световен мащаб, разгара на зимен сезон с множество 
вирусни щамове, засягащи преди всичко уязвими групи от населението, като деца и възрастни 
с компрометирана имунна система, икономическа и военна кризи, са достатъчен повод за 
засилена и нарастваща тревогата в обществото .  
 
Именно в тази критична обстановка, ние фармацевтичните генерични производители полагаме 
изключителни усилия да изпълняваме своите задължения и да осигурим непрекъсната 
наличност на генерични лекарствени продукти, необходими за лечението на милиони български 
граждани. Нашата отговорност към обществото е да участваме активно и във всички предприети 
инициативи на Министерството на здравеопазването за справяне с недостига или липсата на 
критични лекарствени продукти. Подкрепяме инициативите на Министъра на здравеопазването 
за преразглеждане и надграждане на предишни решения, взети при други икономически 
обстоятелства  и  вече не отговарящи на променените условия, предизвикани от епидемична, 
инфлационна, енергийна, военна и др. кризи. 
 
Създалата се тревожна обстановка в системата на снабдяването с лекарства изисква нов 
анализ, нови предложения, нови спешни решения и това може да се случи само чрез 
обединените усилия на всички участници в процеса - производители, ПРУ, търговци на едро, 
търговци на дребно, и професионалните съсловия на лекари и фармацевти. 
 
БГФармА категорично не приема и смята за недопустимо противопоставянето на отделните 
участници в системата на снабдяването с лекарства, с цел търсене на специфични търговски 
предимства. Настоящата кризисна ситуация изисква обединение за справяне с тежкия проблем 
с недостига на лекарства, оформящ се като изключително сериозен за повечето страни, дори за 
тези с развити икономики.  
 
Приветстваме усилията на държавата за справяне със създалата се обстановка в лицето на 
Специализирания съвет по лекарствоснабдяване, в който участниците успяха да конкретизират 
проблемите, водещи до временен недостиг на лекарствени продукти. Установена бе липсата 
предимно на оригинални лекарствени продукти, които не могат да бъдат заменени с генерични, 
които още не са произведени, поради период на защитени патентни права.  
 
Същевременно, БГФармА призовава към отговорност при предприемането на реформи в 
системата на лекарствонабдяването , които трябва да се основават на задълбочен и експертен 
анализ на всички пазарни фактори, за всички участници в системата и при сравнение на сходни 
мерки, реализирани в страни от ЕС с близки пазарни характеристики като БВП, системи на 
ценообразуване и реимбурсация. Призоваваме всички страни да намерят златното сечение на 
търговските си интереси и отговорността към обществото, за да бъдат предложени и взети 
верните, балансирани решения, които да осигурят непрекъсната наличност на необходимите 
лекарствени продукти за лечението на българските граждани. 


