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1. Въведение
1.1. Обект на оценката
Обект на настоящата последваща оценка на въздействието е Законът за
лекарствените продукти в хуманната медицина, приет от 40-то Народно събрание
на 30 март 2007 г. и обнародван в Държавен вестник, бр.31 от 13 Април 2007 г.
С този закон се регламентира нова уредба на обществените отношения,
свързани с разрешаването и надзора върху производството, употребата, клиничните
изпитвания, рекламата, вноса, търговията, класификацията, проследяването на
лекарствената безопасност и ценообразуването на лекарствените продукти,
предназначени за хуманната медицина, както и на изготвянето на Позитивен
лекарствен списък. Със закона се постига пълна хармонизация на българското
лекарствено законодателство с правото на Европейския съюз в областта на
лекарствата и едновременно се създават условия, които гарантират употребата на
лекарствени продукти, които отговарят на критериите за качество, безопасност и
ефикасност. Законът е изготвен в съответствие с изискванията на нормативните
актове на Европейския съюз, които Република България прилага като член на съюза
от 01.01.2007 г.:
•

•

•

•

•
•

Директива 2001/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за кодекса на
Общността относно лекарствените продукти за хуманна употреба,
включително нейните изменения с Директива 2003/63/ЕС, Директива
2004/24/ЕС и Директива 2004/27/ЕС;
Директива 2001/20/ЕС относно сближаването на законите, подзаконовите
актове и административните разпоредби на страните-членки във връзка с
прилагането на Добрата клинична практика при провеждане на клинични
изпитвания на лекарствени продукти за хуманната медицина;
Директива 2005/28/ЕС относно принципите и подробните насоки за Добра
клинична практика по отношение на лекарствените продукти за употреба в
хуманната медицина, предназначени за изследване, както и изискванията
относно издаването на разрешително за производството или за вноса на
такива продукти;
Регламент № 1084/2003/ЕС относно проучване на измененията в условията на
разрешение за търговия с лекарствени продукти с приложение в хуманната
медицина и с лекарствени продукти с приложение във ветеринарната
медицина, което се издава от компетентния орган в държава-членка.
Директива на Съвета 89/105/ЕИО относно прозрачността на мерките,
регулиращи ценообразуването на лечебните продукти за хуманна употреба и
включването им в обхвата на националните системи за здравно осигуряване.
други.

Към момента на приключване на настоящата оценка (30 май 2009 г.) Законът
за лекарствените продукти в хуманната медицина е изменян и допълван пет пъти,
както следва:
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•
•
•
•
•

февруари, 2008 г. – ДВ, бр.19 от 22 Февруари 2008 г.;
юли, 2008 г. – ДВ, бр.65 от 22 Юли 2008 г.;
август, 2008 г. – ДВ, бр.71 от 12 Август 2008 г.;
февруари, 2009 г. – ДВ, бр.10 от 6 Февруари 2009 г.;
март, 2009 г. – ДВ, бр. 23 от 27 Март 2009 г.
1.2. Период на оценката

Последващата оценка на въздействието на Закона за лекарствените продукти
в хуманната медицина обхваща периода 2007 – 2008 г.
1.3. Цели на оценката
Цел на настоящата последваща оценка на въздействието е да идентифицира и
измери действителните (реалните) последици (ефекти) от прилагането на Закона за
лекарствените продукти в хуманната медицина.
Критериалният апарат включва два основни компонента:
•
•

ефективност – степен на постигане на целите;
ефикасност – резултати (ефект) от единица разход на (оскъдни) ресурси.

Направените изводи, оценки и препоръки могат да бъдат основа за
усъвършенстване на нормативната уредба в областта на лекарствените продукти
(бъдещи изменения и допълнения на закона).
1.4. Методология, процедурни въпроси и консултиране на заинтересовани лица
Настоящата оценка е разработена в съответствие с указанията на Европейката
комисия за извършване на оценка на въздействието.1 Основните процедурни стъпки
в изпълнение на поставеното задание могат да бъдат систематизирани така:
•
•
•
•
•

формиране на работна група;
провеждане на редовни заседания на работната група;
събиране на информация;
консултации с представители на заинтересованите страни;
изготвяне на доклад за последваща оценка на въздействието.

В състава на работната група бяха включени служители на Министерството
на здравеопазването, Изпълнителната агенция по лекарствата и експерти на
консорциума. Представителите на съответните институции бяха определени със
заповед на министъра на здравеопазването. От страна на консорциума, в работната
група взеха участие специалисти в областта на икономиката, правото,
здравеопазването и социалните дейности.
1

Наръчникът на Европейската комисия за оценка на въздействието от 15 януари 2009 г. е публикуван
на http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/impact_en.htm.
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Работните срещи за последваща оценка на въздействието на Закона за
лекарствените продукти в хуманната медицина започнаха на 16 март 2009 година и
приключиха на 28 май 2009 година. Срещите се провеждаха по предварително уточнен
график, при отлична комуникация и предварително информиране на всички участници.
Планирани и проведени (при спазване на първоначалния график) са 8 (осем) работни
срещи. Освен планираните, на всеки един етап от работата бяха проведени и няколко
извънредни работни срещи – за уточняване на методологията; за изслушване на мнения
на ръководители и експерти; за помощ и съдействие при информационното осигуряване
и т.н.
Основна част от данните за осъществяване на настоящата последваща оценка
на въздействието беше осигурена от Изпълнителната агенция по лекарствата. За
целите на оценката са използвани и резултати от статистически изследвания,
доклади на български и международни организации, информация от интернетстраниците на съответните институции (Министерство на задравеопазването,
Изпълнителна агенция по лекарствата, Национална здравноосигурителна каса и др.).
2. Цели и обхват на закона
2.1. Цели
За нуждите на последващата оценка на въздействието дефинираме три нива
на целите на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (виж Фигура
1. Дърво на целите):
•
•
•

общи цели;
специфични цели;
оперативни цели.
2.1.1. Общи цели

Общата (основна) цел на Закона за лекарствените продукти в хуманната
медицина е опазване на живота и здравето на хората (виж Фигура 1. Дърво на
целите).
2.1.2. Специфични цели
Специфична цел на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
е осигуряване на качество, ефикасност, безопасност и достъпност на
лекарствените продукти в хуманната медицина (виж Фигура 1. Дърво на целите).
2.1.3. Оперативни цели
Наборът от оперативни цели на Закона за лекарствените продукти в
хуманната медицина може да бъде систематизиран така (виж Фигура 1. Дърво на
целите):
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

регулиране на пускането на пазара на лекарствени продукти;
регулиране на клиничните изпитвания на лекарствени продукти;
регулиране на производството на лекарствени продукти и активни вещества;
регулиране на вноса на лекарствени продукти и активни вещества;
регламентиране на механизми за проследяване на безопасността на
лекарствените продукти;
регламентиране на класификация за начина на предписване и отпускане на
лекарствените продукти;
регулиране на търговията на едро с лекарствени продукти;
регулиране на паралелния внос на лекарствени продукти;
регулиране на търговията на дребно с лекарствени продукти;
регулиране на рекламата на лекарствени продукти;
регулиране на цените на лекарствените продукти;
регламентиране на механизъм за изготвяне на Позитивен лекарствен списък
за покриване на здравните потребности на населението;
регламентиране на контрола върху лекарствените продукти;
дефиниране на административнонаказателни разпоредби;
осигуряване на достъп до лекарствена информация на всички заинтересовани
страни (медицински специалисти, пациенти и други).
2.2. Засегнати страни

Законът за лекарствените продукти в хуманната медицина касае четири
основни групи в обществото:
•
•
•
•

стопански субекти, осъществяващи дейност с лекарствени продукти;
публична власт;
неправителствени организации;
потребители.

2.2.1. Стопански субекти, осъществяващи дейност с лекарствени продукти
Групата на стопанските субекти, осъществяващи дейност с лекарствени
продукти, предназначени за хуманната медицина включва:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(кандидат-)притежатели на разрешение за употреба на лекарствен продукт;
производители;
възложители на клинични изпитвания;
договорни изследователски организации за клинични изпитвания;
изследователи, провеждащи клинични изпитвания;
лечебни заведения;
вносители;
търговци на едро;
търговци на дребно (аптеки и дрогерии).
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Фигура 1. Дърво на целите

Общи цели:
•

Опазване на живота и здравето на хората.

Специфични цели:
•

Осигуряване на качество, безопасност, ефикасност и достъпност на
лекарствените продукти в хуманната медицина.

Оперативни цели:
•
•
•
•
•

Регулиране на пускането на пазара на лекарствени продукти;
Регулиране на клиничните изпитвания на лекарствени продукти;
Регулиране на производството на лекарствени продукти и активни вещества;
Регулиране на вноса на лекарствени продукти и активни вещества;
Регламентиране на механизми за проследяване на безопасността на
лекарствените продукти;
• Регламентиране на класификация за начина на предписване и отпускане на
лекарствените продукти;
• Регулиране на търговията на едро с лекарствени продукти;
• Регулиране на паралелния внос на лекарствени продукти;
• Регулиране на търговията на дребно с лекарствени продукти;
• Регулиране на рекламата
на лекарствени
продукти;
2.2.2.
Публична власт
• Регулиране на цените на лекарствените продукти;
• Разпоредбите
Регламентиране
на механизъм
за изготвянепродукти
на Позитивен
лекарствен
списък
на Закона
за лекарствените
в хуманната
медицина
за покриване
на здравните
потребности
на населението;
засягат множество
органи
на публична
власт в страната:
• Регламентиране на контрола върху лекарствените продукти;
• • Министерски
Дефиниране съвет;
на административно наказателни разпоредби;
• • Министър
на
здравеопазването;
Осигуряване на достъп до лекарствена информация на всички
заинтересовани
странипо(медицински
• Изпълнителна
агенция
лекарствата;специалисти, пациенти и други).
• Регионални инспекции за опазване и контрол на общественото здраве;
• Национална здравноосигурителна каса;
• Министър на околната среда и водите;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Агенция по ядрено регулиране;
Министър на финансите;
Министър на икономиката и енергетиката;
Комисия за защита на конкуренцията;
Комисия за защита на потребителите;
Министър на труда и социалната политика;
Министър на вътрешните работи;
Агенция “Митници”;
oргани на местното самоуправление;
съд, прокуратура и следствени служби;
Омбудсман на Република България.
2.2.3. Неправителствени организации
Тази група включва:

•
•
•
•
•
•

•

Български лекарски съюз;
Български зъболекарски съюз;
Български фармацевтичен съюз;
Български червен кръст;
Съюз на слепите в България;
организации на пациентите, в т.ч.:
o Асоциация "Аутизъм";
o Асоциация на българите, боледуващи от астма;
o Асоциация на пациентите с онкологични заболявания и приятели;
o Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение;
o Българска асоциация "Диабет";
o Българска асоциация за невромускулни заболявания;
o Българска асоциация на лица с интелектуални затруднения;
o Българско сдружение "Детска церебрална парализа";
o Национално сдружение на жените с онкологични заболявания и
техните сподвижници;
o Сдружение за достоен живот на паркинсониците в България;
o Сдружение на родители на деца, болни от фенолкетонурия и други
обменни заболявания;
o Фондация "Множествена склероза общество";
o Фондация на пациентите с хронична бъбречна недостатъчност и
хемодиализираните;
o Фондация на родителите на деца с епилепсия.
организации на фармацевтичната индустрия, в т.ч.:
o Българска генерична фармацевтична асоциация;
o Асоциация
на
научноизследователските
фармацевтични
производители в България;
o Българска асоциация по клинични проучвания;
o Асоциация за добра клинична практика и развитие на клиничните
проучвания.
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2.2.4. Потребители
Законът за лекарствените продукти в хуманната медицина засяга всички
потребители на лекарствени продукти в страната:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

хора;
медицински специалисти;
лечебни заведения;
Министър на отбраната;
Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси”;
Министър на вътрешните работи;
Министър на здравеопазването;
Министър на транспорта;
Министър на правосъдието.
3. Инструменти за постигане на целите

За постигане на набелязаните цели Законът за лекарствените продукти в
хуманната медицина регламентира:
•

•
•

Набор от общи принципни положения (глава първа), в т.ч.: дефиниция за
лекарствен продукт; случаите, при които законът не се прилага, както и
изключенията, при които не се изисква разрешение за употреба (случаите на
херметически затворени радионуклиди, кръв, плазма или кръвни клетки от
човешки произход с изключение на плазма, която е получена по метод,
включващ промишлен процес по магистрална или фармакопейна рецептура);
лицата, които носят отговорност при лечението на пациенти с лекарствени
продукти, които не са разрешени за употреба по реда на този закон, както и
начините за временно разрешение за внос на такива продукти; принципна
забрана, съгласно която не се допуска производството, вносът, търговията на
едро и на дребно, рекламата и лечението, профилактиката и диагностиката с
лекарствени продукти, които не са получили разрешение за употреба по реда
на този закон или по реда на Регламент (ЕС) № 726/2004 на Европейския
парламент и на Европейската комисия, както и вносът, търговията, лечението,
профилактиката и диагностиката с лекарствени продукти с изтекъл срок на
годност.
Органите, които осъществяват лекарствената политика в страната, а именно
Министерството на здравеопазването и Изпълнителната агенция по
лекарствата (ИАП) – глава втора.
Условията и редът за разрешаване на употреба, промяна и подновяване на
разрешение за употреба на лекарствени продукти и видовете процедури, по
които се извършва – национална, за взаимно признаване, децентрализирана
процедура, както и препращане към централизираната процедура за
разрешаване за употреба на лекарствени продукти в Европейския съюз;
специфичните изисквания и процедури за разрешаване за употреба или
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•

•

•

•
•

•
•

регистрация на хомеопатичните и растителните лекарствени продукти (глава
трета).
Изискванията и условията за провеждане на клинични изпитвания на
лекарствени продукти (глава четвърта) – изрично се определя, че клинични
изпитвания могат да бъдат провеждани само в лечебни заведения за болнична
помощ, диспансери и диагностично-консултативни центрове, получили
положителна акредитационна оценка; клинично изпитване може да се
провежда след получаване на положително становище от Комисията по етика
към лечебното заведение, съответно от Комисията по етика за многоцентрови
изпитвания, а в предвидени случаи - и след издаване на разрешение от
директора на Изпълнителната агенция по лекарствата; създава се Централна
комисия по етика като арбитражен орган, пред който се обжалват актовете на
местните комисии по етика в лечебните заведения и на комисията по етика за
многоцентрови изпитвания.
Нов начин за разрешаване на производството и вноса на лекарствени
продукти (глава пета) – производител / вносител на територията на Република
България може да бъде само лице, регистрирано като търговец на територията
на държава-членка, което е получило разрешение от изпълнителния директор
на Изпълнителната агенция по лекарствата. Подробно са уредени
изискванията и процедурата за получаване на разрешение за производство /
внос на лекарствени продукти. Въведена е фигурата на квалифицирано лице
съгласно Директива 2001/83, каквото лице, отмененият ЗЛАХМ не
изискваше. Определени са задълженията на производителя / вносителя на
лекарствени продукти, както и отговорностите на квалифицираното лице за
освобождаване на всяка партида от лекарствен продукт.
Принципните изисквания към информацията върху опаковките и в
листовките на лекарствените продукти (глава шеста). Въведено е
задължително изискване върху вторичните опаковки да се изписват на
Брайлова азбука активното вещество и лекарствената форма. Въведени са
специфични изисквания за опаковките на лекарствените продукти,
съдържащи наркотични вещества или радионуклиди.
Класификацията на лекарствените продукти (глава седма) съгласно начина им
на отпускане – по лекарско, или без лекарско предписание, както и делението
на продуктите, отпускани по лекарско предписание на няколко категории.
Реда за проследяването на лекарствената безопасност (глава осма). За
осъществяването на тази дейност ИАЛ организира и поддържа система за
проследяване на безопасността на лекарствените продукти, пуснати на
българския пазар. Независимо от това всеки притежател на разрешение за
употреба е длъжен да организира и поддържа система за проследяване и
оценка на безопасността на лекарствения продукт, с което гарантира
безопасността му, както и готовността си за предприемане на незабавни
действия при необходимост.
Изискванията към търговията на едро и паралелния внос на лекарствени
продукти, като разрешението за търговия на едро и разрешението за
паралелен внос се издават от директора на ИАЛ (глава девета).
Изискванията за търговия на дребно с лекарствени продукти (глава десета).
Установява се ограничителен режим за осъществяването на търговия на
дребно с лекарства и за откриване на аптеки или т.н. “Етичен модел”.
Съгласно този режим право да извършва търговия на дребно с лекарствени
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•

•

•

продукти като открие аптека има само лице, регистрирано като търговец по
българското законодателство, по законодателството на държава-членка или
на държава от Европейското икономическо пространство, което е сключило
трудов договор или договор за управление на аптеката с магистър-фармацевт,
а в предвидените от закона случаи – с помощник-фармацевт. На територията
на Република България един търговец може да открие не повече от 4 аптеки.
В предмета на дейност на търговеца задължително се вписва осъществяването
само на търговия на дребно с лекарствени продукти. Право да открият аптека
за задоволяване на собствените си нужди имат лечебните заведения по чл. 5
от Закона за лечебните заведения, които осъществяват болнична помощ,
лечебните заведения за болнична помощ, диспансерите и хосписите със
стационар по чл. 10, т. 5 от Закона за лечебните заведения.
Аптеките на лечебните заведения за извънболнична помощ към
Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи могат
да се ръководят от помощник-фармацевт по предложение на съответното
ведомство и след издадено разрешение от министъра на здравеопазването. В
населени места, в които няма открита аптека по съответния ред, право да
получи разрешение за извършване на търговия на дребно с лекарствени
продукти има и съответната община чрез еднолично общинско търговско
дружество, след сключване на трудов договор или договор за управление на
аптеката с магистър-фармацевт. Магистър-фармацевтът или помощникфармацевтът, който е ръководител на аптеката задължително работи в нея и
не може да бъде ръководител на повече от една аптека.
Рекламата на лекарствени продукти (глава единадесета). Спрямо отменената
уредба в Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина
изискванията са по-подробно и ясно разписани, включително и по отношение
на задълженията на притежателите на разрешение за употреба на лекарствени
продукти.
Механизъм за регулиране на цените на лекарствените продукти и
изработването на Позитивен лекарствен списък (глава дванадесета). Приетият
механизъм определя държавно регулиране на цените съобразно най-ниските
референтни цени от държави-членки на Европейския съюз за лекарствените
продукти, които се отпускат по лекарско предписание, заплащат се с
публични средства и са включвани в Позитивния лекарствен списък.
Определя се и държавно регулиране на пределните цени на лекарствените
продукти, които се отпускат по лекарско предписание, но не са включени в
Позитивния лекарствен списък. Свободното определяне на цените на дребно
на лекарствените продукти, които се отпускат без лекарско предписание се
регулира чрез механизъм на регистриране от държавата на максимални
продажни цени. Дефинирани са съставните части на Позитивния лекарствен
списък, както и (в наредба) критериите за включване на лекарствени
продукти в него. Транспонирани са основните принципи на Директива на
Съвета 89/105/ЕИО относно прозрачността на мерките, регулиращи
ценообразуването на лечебните продукти за хуманна употреба и включването
им в обхвата на националните системи за здравно осигуряване.
Осъществяването на контрола върху дейностите, регулирани от този закон, с
оглед пускането и разпространението на пазара само на лекарствени
продукти, които отговарят на изискванията за качество, безопасност и
ефикасност (глава тринадесета).
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•
•
•

Административнонаказателни разпоредби (глава четиринадесета). Посочени
са нарушенията и съответните глоби и санкции, които следва да бъдат
налагани при установяването им.
Дефиниции на използваните в закона термини (допълнителни разпоредби).
Уреждането на заварените до влизането в сила на закона случаи, действията
за привеждане в съответствие със закона на заварените участници в
лекарствено-разпространителската мрежа, както и съответните процедури.
(преходни и заключителни разпоредби).
4. Индикатори

За целите на последващата оценка на въздействието на Закона за
лекарствените продукти в хуманната медицина използваме четири групи
индикатори:
•
•
•
•

индикатори за вложени ресурси;
индикатори за създаден продукт;
индикатори за получен резултат;
индикатори за въздействие.
4.1. Индикатори за вложени ресурси

Индикаторите за вложени ресурси осигуряват информация за финансовите,
материални, човешки и други ресурси, необходими за осъществяване на съответната
интервенция.
За последваща оценка на Закона за лекарствените продукти в хуманната
медицина използваме набор от десет индикатора за вложени ресурси, както
следва:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Разходи на Министерството на здравеопазването;
Численост на щатния персонал на Министерството на здравеопазването;
Разходи на Министерството на здравеопазването за изпълнение на програма
„Достъпни и качествени лекарства и медицински изделия”;
Численост на щатния персонал на Министерството на здравеопазването за
изпълнение на програма „Достъпни и качествени лекарства и медицински
изделия”;
Разходи на Националната здравноосигурителна каса;
Численост на щатния персонал на Националната здравноосигурителна каса;
Разходи на Националната здравноосигурителна каса за здравноосигурителни
плащания;
Разходи на Националната здравноосигурителна каса за здравноосигурителни
плащания за лекарства за домашно лечение, медицински изделия и диетични
храни за специални медицински цели;
Разходи на стопанските субекти, осъществяващи дейност с лекарствени
продукти в хуманната медицина за изпълнение на нормативните разпоредби;
Разходи на потребителите на лекарствени продукти в хуманната медицина за
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изпълнение на нормативните разпоредби.
4.2. Индикатори за създаден продукт
Тази група индикатори е свързана с конктретния продукт, който съответната
интервенция генерира (създава).
За последваща оценка на Закона за лекарствените продукти в хуманната
медицина използваме набор от осемдесет и пет индикатора за създаден продукт,
свързани с оперативните цели на нормативния акт (виж Параграф 2.1.3):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Брой подадени заявления за издаване на разрешение за употреба на
лекарствен продукт;
Брой издадени разрешения за употреба на лекарствен продукт;
Брой издадени разрешения за употреба на лекарствен продукт под условие;
Брой откази за издаване на разрешение за употреба на лекарствен продукт;
Брой прекратени процедури по заявления за издаване на разрешение за
употреба на лекарствен продукт;
Брой подадени заявления за подновяване на разрешение за употреба на
лекарствен продукт;
Брой подновени разрешения за употреба на лекарствен продукт;
Брой откази за подновяване на разрешение за употреба на лекарствен
продукт;
Брой подадени заявления за промяна на разрешение за употреба на
лекарствен продукт;
Брой одобрени промени на разрешение за употреба на лекарствен продукт;
Брой откази за промяна на разрешение за употреба на лекарствен продукт;
Брой временно спрени разрешения за употреба на лекарствен продукт;
Брой отнети разрешения за употреба на лекарствен продукт;
Брой прекратени разрешения за употреба на лекарствен продукт (по желание
на притежателя);
Брой подадени заявления за издаване на удостоверение за регистрация на
хомеопатичен лекарствен продукт;
Брой издадени удостоверения за регистрация на хомеопатичен лекарствен
продукт;
Брой откази за издаване на удостоверение за регистрация на хомеопатичен
лекарствен продукт;
Брой временно спрени удостоверения за регистрация на хомеопатичен
лекарствен продукт;
Брой отнети удостоверения за регистрация на хомеопатичен лекарствен
продукт;
Брой прекратени удостоверения за регистрация на хомеопатичен лекарствен
продукт (по желание на притежателя);
Брой подадени заявления за издаване на удостоверение за регистрация на
традиционен растителен лекарствен продукт;
Брой издадени удостоверения за регистрация на традиционен растителен
лекарствен продукт;
Брой откази за издаване на удостоверение за регистрация на традиционен
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

растителен лекарствен продукт;
Брой временно спрени удостоверения за регистрация на традиционен
растителен лекарствен продукт;
Брой отнети удостоверения за регистрация на традиционен растителен
лекарствен продукт;
Брой прекратени удостоверения за регистрация на традиционен растителен
лекарствен продукт (по желание на притежателя);
Брой подадени заявления за провеждане на клинично изпитване;
Брой издадени разрешения за провеждане на клинично изпитване;
Брой оттеглени от възложителя заявления за клинично изпитване;
Брой откази за издаване на разрешение за провеждане на клинично
изпитване;
Брой подадени заявления за съществена промяна в клинично изпитване;
Брой издадени разрешения за съществена промяна в клинично изпитване;
Брой откази за издаване на разрешение за съществена промяна в клинично
изпитване;
Брой временно спрени клинични изпитвания;
Брой прекратени клинични изпитвания;
Брой уведомления за приключване на клиничното изпитване;
Брой подадени заявления за издаване на разрешение за производство на
лекарствен продукт;
Брой издадени разрешения за производство на лекарствени продукти;
Брой откази за издаване на разрешение за производство на лекарствен
продукт;
Брой подадени заявления за промяна в разрешение за производство на
лекарствен продукт;
Брой одобрени промени в разрешение за производство на лекарствен
продукт;
Брой откази за промяна в разрешение за производство на лекарствен продукт;
Брой временно спрени разрешения за производство на лекарствен продукт;
Брой отнети разрешения за производство на лекарствен продукт;
Брой подадени за съгласуване идейни проекти за строеж или преустройство
на помещения за производство, контрол и съхранение на лекарствени
продукти;
Брой одобрени идейни проекти за строеж или преустройство на помещения за
производство, контрол и съхранение на лекарствени продукти;
Брой отхвърлени идейни проекти за строеж или преустройство на помещения
за производство, контрол и съхранение на лекарствени продукти;
Брой подадени заявления за издаване на разрешение за внос на лекарствени
продукти и активни вещества от трета държава;
Брой издадени разрешения за внос на лекарствени продукти и активни
вещества от трета държава;
Брой откази за издаване на разрешение за внос на лекарствени продукти и
активни вещества от трета държава;
Брой подадени заявления за промяна в разрешение за внос на лекарствени
продукти и активни вещества от трета държава;
Брой одобрени промени в разрешения за внос на лекарствени продукти и
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•
•
•
•
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активни вещества от трета държава;
Брой случаи на спиране на вноса на лекарствени продукти и активни
вещества от трета държава;
Брой отнети разрешения за внос на лекарствени продукти и активни вещества
от трета държава;
Брой лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание;
Брой лекарствени продукти, отпускани без лекарско предписание;
Брой подадени заявления за издаване на разрешение за търговия на едро с
лекарствени продукти;
Брой издадени разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти;
Брой откази за издаване на разрешение за търговия на едро с лекарствени
продукти;
Брой одобрени промени в разрешения за търговия на едро с лекарствени
продукти;
Брой временно спрени разрешения за търговия на едро с лекарствени
продукти;
Брой отнети разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти;
Брой прекратени разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти;
Брой подадени заявления за издаване на удостоверение за регистрация за
търговия на едро с лекарствени продукти на територията на Република
България;
Брой издадени удостоверения за регистрация за търговия на едро с
лекарствени продукти на територията на Република България;
Брой прекратени удостоверения за регистрация за търговия на едро с
лекарствени продукти на територията на Република България;
Брой уведомления до регулаторни органи на държави членки за това, че лице,
притежаващо разрешение за търговия на едро, издадено от тях не изпълнява
задълженията си по ЗЛПХМ;
Брой подадени заявления за издаване на разрешение за паралелен внос на
лекарствени продукти на територията на Република България;
Брой издадени разрешения за паралелен внос на лекарствени продукти на
територията на Република България;
Брой прекратени процедури по издаване на разрешение за паралелен внос на
лекарствени продукти на територията на Република България;
Брой издадени справки за наличие на разрешение за употреба в България по
повод на заявления за паралелен внос от България за други държави в ЕС;
Брой подадени заявления за издаване на разрешение за търговия на дребно с
лекарствени продукти в аптека, промяна на данни и пререгистрация;
Брой издадени разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в
аптека, промяна на данни и пререгистрация;
Брой подадени заявления за регистрация на дрогерия;
Брой издадени удостоверения за регистрация на дрогерия;
Брой откази за издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия;
Брой одобрени промени в издадени удостоверения за регистрация на
дрогерия;
Брой заповеди за прекратяване на дейността на дрогерия;
Брой подадени заявления за разрешаване на реклама на лекарствен продукт;
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Брой издадени разрешения за реклама на лекарствен продукт;
Брой откази за издаване на разрешение за реклама на лекарствен продукт;
Брой случаи на спиране на разпространението на рекламата на лекарствен
продукт;
Брой на лекарствените продукти в Позитивния лекарствен списък;
Брой на лекарствените продукти (отпускани по лекарско предписание), за
които държавата определя пределни цени;
Брой на лекарствените продукти (отпускани без лекарско предписание), за
които държавата регистрира максимални продажни цени на дребно.
4.3. Индикатори за получен резултат

Тези индикатори представят непосредствените резултати (ефекти) от
интервенцията за съответните преки адресати (целеви групи).
За последваща оценка на Закона за лекарствените продукти в хуманната
медицина използваме набор от девет индикатора за получен резултат, свързани
със специфичните цели на нормативния акт (виж Параграф 2.1.2.):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Брой на валидните разрешения за употреба на лекарствени продукти;
Брой получени съобщения за подозирани нежелани лекарствени реакции на
разрешените за употреба лекарствени продукти;
Брой получени съобщения за подозирани сериозни нежелани лекарствени
реакции на разрешените за употреба лекарствени продукти;
Брой получени съобщения за подозирани сериозни неочаквани нежелани
лекарствени реакции на разрешените за употреба лекарствени продукти;
Брой случаи на блокиране и изтегляне от пазара на лекарствени продукти;
Разходи за лекарствени продукти на глава от населението;
Публични разходи за лекарствени продукти на глава от населението;
Лични разходи за лекарствени продукти на глава от населението;
Индекс на относителното равнище на цените на лекарствените продукти в
България.
4.4. Индикатори за въздействие

Индикаторите за въздействие представят средносрочните и дългосрочни
последици (въздействия) от интервенцията за преки адресати (целеви групи) и
“трети страни” (в т.ч. непредвидени).
За последваща оценка на Закона за лекарствените продукти в хуманната
медицина използваме набор от десет индикатора за въздействие, свързани с
общите цели на нормативния акт (виж Параграф 2.1.1.):
•
•
•
•
•

Раждаемост;
Смъртност;
Естествен прираст;
Заболяемост;
Болестност;
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Брой на хоспитализираните лица;
Коефициент на хоспитализация;
Средна продължителност на живота;
Очакваната средна продължителност на живота в добро здраве (HALE);
Очакваната средна продължителност на живота без затруднения за
извършване на основни дейности от ежедневието (DFLE).
5. Анализ и оценка на въздействието
5.1. Вложени ресурси

Индикатори за вложени ресурси
Стойност на индикатора
Индикатор
2007 г.
1. Разходи на Министерството на здравеопазването
(хил. лв.)
2. Численост на щатния персонал на
Министерството на здравеопазването (брой)
3. Разходи на Министерството на здравеопазването
за изпълнение на програма „Достъпни и
качествени лекарства и медицински изделия”
(хил. лв.)
4. Численост на щатния персонал на
Министерството на здравеопазването за
изпълнение на програма „Достъпни и качествени
лекарства и медицински изделия” (брой)
5. Разходи на Националната здравноосигурителна
каса (хил. лв.)
6. Численост на щатния персонал на Националната
здравноосигурителна каса (брой)

2008 г.

514 362, 0

560 811,0

18 391

18 138

98 270, 0

126 479, 9

155

155

1 550 945, 0

1 686 117, 0

-
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7. Разходи на Националната здравноосигурителна
каса за здравноосигурителни плащания (хил. лв.)

1 395 800, 0

1 486 309, 0

8. Разходи на Националната здравноосигурителна
каса за здравноосигурителни плащания за
лекарства за домашно лечение, медицински
изделия и диетични храни за специални
медицински цели (хил. лв.)

282 150, 0

295 490, 0

9. Разходи на стопанските субекти, осъществяващи
дейност с лекарствени продукти в хуманната
медицина за изпълнение на нормативните
разпоредби (хил. лв.)

-

-

10. Разходи на потребителите на лекарствени
продукти в хуманната медицина за изпълнение на
нормативните разпоредби (хил. лв.)

-

-

Анализът на индикаторите за вложени ресурси генерира следните изводи и
оценки:
Първо. В рамките на изследвания период (2007 – 2008 г.) разходите на
Министерството на здравеопазването съставляват около 1/4 от разходите по
функция „Здравеопазване” в Консолидираната фискална програма.
Второ. За изпълнение на програма „Достъпни и качествени лекарства и
медицински изделия” Министерството на здравеопазването харчи около 1/5 от своя
бюджет – 19,1% през 2007 г. и 22,6% през 2008 г.
Трето. За периода 2007 – 2008 г. най-значителен дял от разходите по функция
„Здравеопазване” в Консолидираната фискална програма се пада на Националната
здравноосигурителна каса – над 2/3.
Четвърто. Преобладаващата част от разходите на Националната
здравноосигурителна каса са за здравноосигурителни плащания – 90% за 2007 г. и
88,2% за 2008 г.
Пето. Разходите на Националната здравноосигурителна каса за
здравноосигурителни плащания за лекарства за домашно лечение, медицински
изделия и диетични храни за специални медицински цели възлизат на около 1 / 5 от
нейните разходи за здравноосигурителни плащания – 20,2% през 2007 г. и 19,9% за
2008 г.
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Шесто. Коректното измерване на разходите на стопанските субекти,
осъществяващи дейност с лекарствени продукти и на потребителите на лекарствени
продукти за изпълнение на нормативните разпоредби е много трудно.
5.2. Създаден продукт
Индикатори за създаден продукт
Стойност на индикатора
Индикатор
2007 г.

2008 г.

1. Брой подадени заявления за издаване на
разрешение за употреба на лекарствен продукт

588

424

2. Брой издадени разрешения за употреба на
лекарствен продукт

140

293

3. Брой издадени разрешения за употреба на
лекарствен продукт под условие

0

0

4. Брой откази за издаване на разрешение за
употреба на лекарствен продукт

0

1

13

16

6. Брой подадени заявления за подновяване на
разрешение за употреба на лекарствен продукт

619

450

7. Брой подновени разрешения за употреба на
лекарствен продукт

434

431

23

9

5. Брой прекратени процедури по заявления за
издаване на разрешение за употреба на лекарствен
продукт

8. Брой откази за подновяване на разрешение за
употреба на лекарствен продукт
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9. Брой подадени заявления за промяна на
разрешение за употреба на лекарствен продукт

4 782

5 888

10. Брой одобрени промени на разрешение за
употреба лекарствен продукт

4 266

5 424

11. Брой откази за промяна на разрешение за
употреба на лекарствен продукт

92

72

12. Брой временно спрени разрешения за употреба на
лекарствен продукт

3

0

13. Брой отнети разрешения за употреба на
лекарствен продукт

5

5

45

48

15. Брой подадени заявления за издаване на
удостоверение за регистрация на хомеопатичен
лекарствен продукт

5

0

16. Брой издадени удостоверения за регистрация на
хомеопатичен лекарствен продукт

0

0

17. Брой откази за издаване на удостоверение за
регистрация на хомеопатичен лекарствен продукт

0

0

18. Брой временно спрени удостоверения за
регистрация на хомеопатичен лекарствен продукт

0

0

19. Брой отнети удостоверения за регистрация на
хомеопатичен лекарствен продукт

0

0

20. Брой прекратени удостоверения за регистрация
на хомеопатичен лекарствен продукт (по желание на
притежателя)

0

0

14. Брой прекратени разрешения за употреба на
лекарствен продукт (по желание на притежателя)
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21. Брой подадени заявления за издаване на
удостоверение за регистрация на традиционен
растителен лекарствен продукт

1

0

22. Брой издадени удостоверения за регистрация на
традиционен растителен лекарствен продукт

0

0

23. Брой откази за издаване на удостоверение за
регистрация на традиционен растителен лекарствен
продукт

0

0

24. Брой временно спрени удостоверения за
регистрация на традиционен растителен лекарствен
продукт

0

0

25. Брой отнети удостоверения за регистрация на
традиционен растителен лекарствен продукт

0

0

26. Брой прекратени удостоверения за регистрация
на традиционен растителен лекарствен продукт (по
желание на притежателя)

0

0

153

211

28. Брой издадени разрешения за провеждане на
клинично изпитване

41

203

29. Брой оттеглени от възложителя заявления за
клинично изпитване

-

36

30. Брой откази за издаване на разрешение за
провеждане на клинично изпитване

0

26

100

321

27. Брой подадени заявления за провеждане на
клинично изпитване

31. Брой подадени заявления за съществена промяна
в клинично изпитване
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32. Брой издадени разрешения за съществена
промяна в клинично изпитване

67

243

33. Брой откази за издаване на разрешение за
съществена промяна в клинично изпитване

0

3

34. Брой временно спрени клинични изпитвания

0

0

35. Брой прекратени клинични изпитвания

0

1

45

53

37. Брой подадени заявления за издаване на
разрешение за производство на лекарствен продукт

0

0

38. Брой издадени разрешения за производство на
лекарствени продукти

1

0

39. Брой откази за издаване на разрешение за
производство на лекарствен продукт

0

0

40. Брой подадени заявления за промяна в
разрешение за производство на лекарствен продукт

42

56

41. Брой одобрени промени в разрешение за
производство на лекарствен продукт

15

27

42. Брой откази за промяна в разрешение за
производство на лекарствен продукт

0

1

43. Брой временно спрени разрешения за
производство на лекарствен продукт

7

8

44. Брой отнети разрешения за производство на
лекарствен продукт

1

2

36. Брой уведомления за приключване на
клиничното изпитване
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45. Брой подадени за съгласуване идейни проекти за
строеж или преустройство на помещения за
производство, контрол и съхранение на лекарствени
продукти

7

4

46. Брой одобрени идейни проекти за строеж или
преустройство на помещения за производство,
контрол и съхранение на лекарствени продукти

6

1

47. Брой отхвърлени идейни проекти за строеж или
преустройство на помещения за производство,
контрол и съхранение на лекарствени продукти

1

3

48. Брой подадени заявления за издаване на
разрешение за внос на лекарствени продукти и
активни вещества от трета държава

3

16

49. Брой издадени разрешения за внос на
лекарствени продукти и активни вещества от трета
държава

0

9

50. Брой откази за издаване на разрешение за внос на
лекарствени продукти и активни вещества от трета
държава

0

1

51. Брой подадени заявления за промяна в
разрешение за внос на лекарствени продукти и
активни вещества от трета държава

0

10

52. Брой одобрени промени в разрешения за внос на
лекарствени продукти и активни вещества от трета
държава

0

2

53. Брой случаи на спиране на вноса на лекарствени
продукти и активни вещества от трета държава

0

0

54. Брой отнети разрешения за внос на лекарствени
продукти и активни вещества от трета държава

0

0
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55. Брой лекарствени продукти, отпускани по
лекарско предписание

3 386

3 252

56. Брой лекарствени продукти, отпускани без
лекарско предписание

710

664

57. Брой подадени заявления за издаване на
разрешение за търговия на едро с лекарствени
продукти

171

119

52

168

59. Брой откази за издаване на разрешение за
търговия на едро с лекарствени продукти

0

0

60. Брой одобрени промени в разрешения за
търговия на едро с лекарствени продукти

34

45

61. Брой временно спрени разрешения за търговия
на едро с лекарствени продукти

2

0

62. Брой отнети разрешения за търговия на едро с
лекарствени продукти

2

0

63. Брой прекратени разрешения за търговия на едро
с лекарствени продукти

0

282

64. Брой подадени заявления за издаване на
удостоверение за регистрация за търговия на едро с
лекарствени продукти на територията на Република
България

1

0

58. Брой издадени разрешения за търговия на едро с
лекарствени продукти

65. Брой издадени удостоверения за регистрация за
търговия на едро с лекарствени продукти на
2

По § 13 (3) от преходните и заключителни разпоредби на ЗЛПХМ.
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територията на Република България

0

1

66. Брой прекратени удостоверения за регистрация
за търговия на едро с лекарствени продукти на
територията на Република България

0

0

67. Брой уведомления до регулаторни органи на
държави членки за това, че лице, притежаващо
разрешение за търговия на едро, издадено от тях не
изпълнява задълженията си по ЗЛПХМ

0

0

68. Брой подадени заявления за издаване на
разрешение за паралелен внос на лекарствени
продукти на територията на Република България

0

0

69. Брой издадени разрешения за паралелен внос на
лекарствени продукти на територията на Република
България

0

0

70. Брой прекратени процедури по издаване на
разрешение за паралелен внос на лекарствени
продукти на територията на Република България

0

0

27

37

72. Брой подадени заявления за издаване на
разрешение за търговия на дребно с лекарствени
продукти в аптека, промяна на данни и
пререгистрация

553

966

73. Брой издадени разрешения за търговия на
дребно с лекарствени продукти в аптека, промяна на
данни и пререгистрация

287

788

74. Брой подадени заявления за регистрация на
дрогерия

115

90

71. Брой издадени справки за наличие на разрешение
за употреба в България по повод на заявления за
паралелен внос от България за други държави в ЕС

25

"За по-добро обществено управление: институционализиране на процеса по оценка на въздействието в
държавната администрация съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз", по: ІІ.
обособена позиция: "Извършване на практически оценки на въздействието на законодателство и политики”

75. Брой издадени удостоверения за регистрация на
дрогерия

115

88

3

-

11

16

0

24

79. Брой подадени заявления за разрешаване на
реклама на лекарствен продукт

438

294

80. Брой издадени разрешения за реклама на
лекарствен продукт

431

276

81. Брой откази за издаване на разрешение за
реклама на лекарствен продукт

0

0

82. Брой случаи на спиране на разпространението на
рекламата на лекарствен продукт

-

3

3 982

-

84. Брой на лекарствените продукти (отпускани по
лекарско предписание), за които държавата определя
пределни цени

-

-

85. Брой на лекарствените продукти (отпускани без
лекарско предписание), за които държавата
регистрира максимални продажни цени на дребно

-

-

76. Брой откази за издаване на удостоверение за
регистрация на дрогерия
77. Брой одобрени промени в издадени
удостоверения за регистрация на дрогерия
78. Брой заповеди за прекратяване на дейността на
дрогерия

83. Брой на лекарствените продукти в Позитивния
лекарствен списък

Анализът на индикаторите за създаден продукт генерира следните по-важни
изводи и оценки:
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Първо. В областта на нормативното регулиране на пускането на пазара на
лекарствени продукти (разрешителен и регистрационен режим) основен инструмент
е разрешението за употреба. За периода 2007 – 2008 г. са подадени само 5
заявления за издаване на удостоверение за регистрация на хомеопатичен лекарствен
продукт и 1 заявление за издаване на удостоверение за регистрация на традиционен
растителен лекарствен продукт. Издадени удостоверения за регистрация на
хомеопатичен лекарствен продукт и на традиционен растителен лекарствен продукт
няма.
В рамките на утвърдения разрешителен режим за употреба на лекарствени
продукти най-голям „интензитет” откриваме при заявленията за / одобряването на
промени в (издадени) разрешения за употреба на лекарствени продукти. През
изследвания период в Изпълнителната агенция по лекарствата са подадени над
10 000 заявления за промяна на разрешение за употреба – 4 782 през 2007 г. и 5 888
през 2008 г. Преобладаващата част от исканията за промяна в разрешение за
употреба се удоволетворяват – нормата на одобрение е около 90% (през 2007 г. са
одобрени 4 266 промени, а през 2008 г. – 5 424).
На следващо място е подновяването на разрешения за употреба (при
изтичане на срока на валидност) и издаването на разрешения за употреба на
лекарствени продукти. За периода 2007 – 2008 г. са подадени над 1 000 заявления за
подновяване на разрешение за употреба – 619 през 2007 г. и 450 през 2008 г. През
2007 г. са подновени 434 разрешения за употреба с изтекъл срок, а през 2008 г. – 431.
Над 1 000 са и заявленията за издаване на разрешение за употреба на лекарствен
продукт – 588 през 2007 г. и 424 през 2008 г. През 2007 г. са издадени 140
разрешения за употреба на лекарствен продукт, а през 2008 г. – 293.
Броят на временно спрените и отнетите разрешения за употреба на
лекарствен продукт е незначителен – временно спрени са 3 разрешения за употреба
(през 2007 г.) и са прекратени 10 разрешения за употреба (5 през 2007 г. и 5 през
2008 г.). Броят на прекратените (по желание на притежателя) разрешения за
употреба, обаче, е доста по-висок – 45 през 2007 г. и 48 през 2008 г. (близо 10 пъти
повече от отнетите разрешения за употреба).
Второ. През изследвания период са подадени над 350 заявления за
провеждане на клинично изпитване – 153 за 2007 г. и 211 за 2008 г. През 2007 г. са
издадени (само) 41 разрешения за провеждане на клинично изпитване, а през 2008 г.
– 203). И тук прави впечатление голямият брой на заявленията / разрешенията за
съществена промяна в клиничното изпитване – 100 / 67 през 2007 г. и 321 / 243 през
2008 г. Постъпили са близо 100 уведомления за приключване на клиничното
изпитване – 45 за 2007 г. и 53 за 2008 г.
Трето. По отношение на разрешителния режим за производство на
лекарствени продукти (отново) най-използваният инструментариум е „заявление за
/ одобрение на промяна на разрешение за производство”. За периода 2007 – 2008 г.
са подадени близо 100 заявления за промяна – 42 през 2007 г. и 56 през 2008 г. Броят
на одобрените промени на разрешение за производство е, както следва: 15 за 2007 г.
и 27 за 2008 г. За отбелязване е, че в рамките на изследвания период в
Изпълнителната агенция по лекарствата не е постъпило нито едно заявление за
издаване на разрешение за производство на лекарствен продукт. През 2007 г. е
издадено (само) 1 разрешение за производство (въз основа на заявление от
предходна година). Броят на временно спрените и отнетите разрешения за
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производство на лекарствен продукт не е голям – 15 временно спрени разрешения (7
през 2007 г. и 8 през 2008 г.) и 3 отнети разрешения (1 през 2007 г. и 2 през 2008 г.).
За периода 2007 – 2008 г. са подадени 11 идейни проекта за строеж или
преустройство на помещения за производство, контрол и съхранение на лекарствени
продукти (7 през 2007 г. и 4 през 2008 г.) и са одобрени 7 проекта (6 през 2007 г. и 1
през 2008 г.). Броят на отхвърлените идейни проекти е 4 (1 през 2007 г. и 3 през 2008
г.).
Четвърто. В рамките на изследвания период (първите две години от
пълноправното членство на нашата страна в Европейския съюз) разрешителният
режим за внос на лекарствени продукти и активни вещества от трета държава
се експлоатира доста скромно – 19 заявления за издаване на разрешение (3 за 2007 г.
и 16 за 2008 г.), 9 издадени разрешения и 1 отказ (през 2008 г.).
Пето. В зависимост от начина на отпускане Законът за лекарствените
продукти в хуманната медицина дели лекарствените продукти на:
•
•

лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание (3 386 броя за
2007 г. и 3 252 броя за 2008 г.);
лекарствени продукти, отпускани без лекарско предписание (710 броя за 2007
г. и 664 броя за 2008 г.).

Очевидно, съотношението между лекарствените продукти, отпускани по
лекарско предписание и лекарствените продукти, отпускани без лекарско
предписание е около 5 : 1. Тук си струва да се отбележи, че в някои случаи
притежателят на разрешение за употреба предпочита по-ограничителния режим „По
лекарско предписание”, без това да е реално необходимо.
Шесто. Според регламента на Закона за лекарствените продукти в хуманната
медицина, търговия на едро с лекарствени продукти могат да извършват
физически и юридически лица, които притежават разрешение за тази дейност,
издадено от регулаторен орган на съответната държава-членка. Режимите за
търговия на едро са два:
• разрешителен – за лица, които имат складови помещения на територията на
Република България;
• регистрационен – за всички останали.
Данните показват, че в рамките на изследвания период “работи” основно
разрешителният режим – около 300 заявления за издаване на разрешение за търговия
на едро с лекарствени продукти (171 през 2007 г. и 119 през 2008 г.). През 2007 г. са
издадени 52 разрешения за търговия на едро, а през 2008 г. – 168.
За периода 2007 – 2008 г. е подадено само 1 заявление за издаване на
удостоверение за регистрация за търговия на едро с лекарствени продукти на
територията на Република България (през 2007 г.) и е издадено само 1 удостоверение
за регистрация (през 2008 г.).
Седмо. Разрешителният режим за паралелен внос на лекарствени продукти
на територията на Република България (определено) не работи – за периода 2007 –
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2008 г. не е подадено нито едно заявление и (естествено) не е издадено нито едно
разрешение за паралелен внос.
По мнението на някои специалисти основна причина за това е прекалено
рестриктивния режим за разрешаване на паралелен внос, регламентиран със Закона
за лекарствените продукти в хуманната медицина. Други считат, че липсата на
интерес към паралелния внос се дължи главно на (относително) ниските цени на
лекарствените продукти у нас.
В рамките на изследвания период са издадени над 60 справки за наличие на
разрешение за употреба на лекарствени продукти в България, по повод на паралелен
внос от България за други страни в Европейския съюз – 27 през 2007 г. и 37 през
2008 г.
Осмо. Режимът за търговия на дребно с лекарствени продукти е, както
следва:
•
•

разрешителен – за аптеки;
регистрационен – за дрогерии.

През 2007 г. са подадени 553 заявления за издаване на разрешение за търговия
на дребно с лекарствени продукти в аптека, промяна на данни и пререгистрация.
През 2008 г. техния брой е (почти) два пъти по голям – 966. За изследвания период
Министерството на здравеопазването е издало над 1 000 разрешения за търговия на
дребно с лекарствени продукти в аптека, промяна на данни и пререгистрация – 287
през 2007 г. и 788 през 2008 г.
За периода 2007 – 2008 г. са подадени повече от 200 заявления за регистрация
на дрогерия – 115 през 2007 г. и 90 през 2008 г. Броят на издадените удостоверения
за регистрация на дрогерия е: 115 през 2007 г. и 88 през 2008 г.
Девето. Законът за лекарствените продукти в хуманната медицина
регламентира разрешителен режим на рекламата на лекарствени продукти. В
рамките на изследвания период са подадени над 700 заявления за разрешаване на
реклама на лекарствени продукти – 438 през 2007 г. и 294 през 2008 г. Почти всички
искания са удоволетворени (през 2007 г. са издадени 431 разрешения за реклама, а
през 2008 г. – 276).
Десето. В съответствие с разпоредбите на Закона за лекарствените продукти в
хуманната медицина, българската държава:
• регулира цените на лекарствените продукти, включени в Позитивния
лекарствен списък (и заплащани с публични средства), в съответствие с найниските референтни цени от държави членки на Европейския съюз. През 2007
г. Позитивният лекарствен списък (съставен по реда на отменения Закон за
лекарствата и аптеките в хуманната медицина) включва 3 982 лекарствени
продукта;
• регулира пределните цени на лекарствените продукти, отпускани по
лекарско предписание (извън тези, които са включени в Позитивния
лекарствен списък). Към момента на последващата оценка в официалния
регистър на пределни цени на лекарствените продукти, отпускани по
лекарско предписание, съгласно чл. 24, ал. 2 от Наредбата за условията,
правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените
продукти са включени 2 850 пределни цени;
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•

регистрира максимални продажни цени на дребно на лекарствените
продукти, които се отпускат без лекарско предписание. Понастоящем са
регистрирани 1 503 максимални продажни цени на дребно на лекарствени
продукти, отпускани без лекарско предписание.
5.3. Получен резултат

Индикатори за получен резултат
Стойност на индикатора
Индикатор
2007 г.
1. Брой на валидните разрешения за употреба на
лекарствени продукти

2008 г.

4 096

3 916

2. Брой получени съобщения за подозирани
нежелани лекарствени реакции на разрешените за
употреба лекарствени продукти

157

133

3. Брой получени съобщения за подозирани сериозни
нежелани лекарствени реакции на разрешените за
употреба лекарствени продукти

123

106

4. Брой получени съобщения за подозирани сериозни
неочаквани нежелани лекарствени реакции на
разрешените за употреба лекарствени продукти

13

19

5. Брой случаи на блокиране и изтегляне от пазара на
лекарствени продукти (партиди)

10

18

185,0

215, 9

66,5

70,0

6. Разходи за лекарствени продукти на глава от
населението (лв.)
7. Публични разходи за лекарствени продукти на
глава от населението (лв.)
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8. Лични разходи за лекарствени продукти на глава
от населението (лв.)
9. Индекс на относителното равнище на цените на
лекарствените продукти в България през 2005 г.
(ЕС25 = 100)

118,5

145,9

72

От анализа на индикаторите за получен резултат можем да направим
следните изводи, оценки и препоръки:
Първо. Непосредствен резултат от прилагането на режима за пускане на
лекарствени продукти на пазара е броят на валидните разрешителни за употреба –
4 096 през 2007 г. и 3 916 през 2008 г. – своеобразна количествена мярка за
номенклатурата от качествени, ефикасни и безопасни лекарствени продукти в
хуманната медицина.
Второ. В рамките на изследвания период Изпълнителната агенция по
лекарствата е получила (по съответния ред) 290 съобщения за подозирани
нежелани лекарствени реакции на разрешени за употреба лекарствени продукти –
157 през 2007 г. и 133 през 2008 г. В относителен план, магнитудът на съобщенията
за подозирани нежелани лекарствени реакции е назначителен – под 4% от броя на
разрешените за употреба лекарствени продукти (3,8% за 2007 г. и 3,4% за 2008 г.).
По мнението на специалисти, обаче, броят на официално подадените (и
получени) съобщения за подозирани нежелани лекарствени реакции е малък и не
дава вярна представа за действителното състояние на нещата. Множество
подозирани нежелани лекарствени реакции (просто) не се съобщават и регистрират
по надлежния ред. Ако това е така, то (очевидно) нормативно регламентираният
механизъм за съобщаване на подозирани нежелани лекарствени реакции не работи
добре. Би могло да се помисли за въвеждането на специални стимули и по-строг
контрол, които да повишат активността на медицинските специалисти в тази област.
Трето. Делът на съобщенията за подозирани сериозни нежелани лекарствени
реакции е голям – 78,3% от общия брой на съобщенията за подозирани нежелани
лекарствени реакции през 2007 г. и 79,7% през 2008 г. По дефиниция „сериозна
нежелана лекарствена реакция” е нежелана реакция, която е станала причина за
смъртен изход, непосредствена опасност за живота, хоспитализация (удължаване на
срока на хоспитализация), значителни или трайни увреждания, инвалидизация и
вродени аномалии.
Ако приемем, че броят на официалните съобщения за подозирани сериозни
нежелани лекарствени реакции е коректна мярка за реалното състояние на нещата,
то (в относителен план) сериозните нежелани лекарствени реакции съставляват
около 3% от броя на разрешените за употреба лекарствени продукти.
Четвърто. През 2007 г. 10,6% от съобщенията за подозирани сериозни
нежелани лекарствени реакции са съобщения за подозирани сериозни неочаквани
нежелани лекарствени реакции. По определение „неочаквана нежелана реакция” е
нежелана лекарствена реакция, която липсва или се различава по характер, тежест и
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изход от посочените реакции в одобрената за страната кратка характеристика на
продукта. Преа 2008 г. делът на съобщенията за подозирани сериозни неочаквани
нежелани лекарствени реакции нараства на 17,9%.
Пето. Ключов индикатор за качество, ефикасност и безопасност на
разрешените за употреба лекарствени продукти е броят на случаите на блокиране и
изтегляне от пазара на лекарствени продукти.
Наредба N 9 от 23.04.2008 г. за условията и реда за блокиране и изтегляне на
лекарствени продукти, показали несъответствие с изискванията за качество,
безопасност и ефикасност (Обн. ДВ, бр. 45 от 13 май 2008 г.) регламентира три нива
(степени) на риск за здравето на хората, дължащ се на лекарствени продукти,
показали несъответствие с изискванията за качество:
•
•
•

I-ва степен на риск – несъответствия с изискванията за качество,
представляващи потенциална опасност за живота и здравето на хората;
II-ра степен на риск – несъответствия с изискванията за качество, които могат
да предизвикат заболяване или липса на очакван ефект от лечението, но не
попадат в обхвата на I-ва степен на риска;
III-та степен на риск – несъответствия с изискванията за качество, които
могат да не предизвикат съществена опасност за здравето на пациента, но
тяхното изтегляне следва да бъде извършено по други причини.

През 2007 г. от пазара са изтеглени 10 партиди лекарствени продукти, а през
2008 г. – 18. В относителен план, магнитудът на случаите на блокиране и изтегляне
от пазара на лекарствени продукти е незначителен – под 0,5% от броя на
разрешените за употреба лекарствени продукти.
Шесто. България е сред страните с най-ниско ниво на цените на дребно на
лекарствените продукти в Европа – индексът на относителното равнище на цените
на лекарствените продукти в България през 2005 г. е 72, при ЕС25 = 100. След нас (с
по-нисък индекс) са само Чехия, Словакия, Литва, Румъния, Турция, Полша и
Македония.
В същото време, обаче, делът на личните разходи на пациентите за лекарства
у нас е един от най-високите в Европа – над 60%. Само за сравнение, средният
процент на личните разходи на пациентите за лекарства в страните от Европейския
съюз е около 18% (над 80% от разходите за лекарства се поемат от съответните
публични фондове).
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5.4. Въздействие
Индикатори за въздействие
Стойност на индикатора
Индикатор
2007 г.

2008 г.

1. Раждаемост (‰)

9,8

10,2

2. Смъртност (‰)

14,8

14,5

3. Естествен прираст (‰)

-5,0

-4,3

4. Заболяемост (‰)

-

-

5. Болестност (‰)

-

-

1 606 892

-

22,65

-

72,7

-

9. Очакваната средна продължителност на живота в
добро здраве – HALE (години)

-

-

10. Очакваната средна продължителност на живота
без затруднения за извършване на основни дейности
от ежедневието – DFLE (години)

-

-

6. Брой на хоспитализираните лица
7. Коефициент на хоспитализация (%)
8. Средна продължителност на живота (години)
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При последващата оценка на въздействието на Закона за лекарствените
продукти в хуманната медицина идентифицираме три (важни) ограничителни
условия:
•

•

двегодишният период (2007 – 2008 г.) е изключително кратък за
представителен анализ и (последваща) оценка на средносрочните и
дългосрочни последици (въздействия) от интервенцията за преки адресати
(целеви групи) и “трети страни” (в т.ч. непредвидени);
здравето на хората е резултат от сложното взаимодействие на редица
фактори, които действат на различни нива (виж Фигура 2 – основните
детерминанти на човешкото здраве според Дж. Далгрен и М. Уайтхед).

Фигура 2. Детерминанти на здравето.3

По експертни оценки “теглото” на системата на здравеопазване е около 25%,
т.е. 1/4. А какво е теглото на лекарствените продукти? Изключително
комплициран въпрос – може би около 10%!?
• в здравната статистика няма достатъчно актуални данни за периода на
последващата оценка (2007 – 2008 г.).

3

Източник: Доклад за състоянието на здравето на гражданите – първостепенна инвестиция в
бъдещето на нацията (2005 – 2007 г.), МЗ, 2007 г.
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На този фон, правим следния коментар на индикаторите за въздействие (в
по-широк времеви хоризонт):
Първо. Демографските процеси в България се характеризират с трайна
тенденция на намаляване на броя на населението и застаряване. Основните причини
за това са ниската раждаемост, нарастването на смъртността и емиграцията на млади
хора (виж Фигура 3).
Фигура 3. Население, раждаемост, смъртност, естествен прираст (1990 – 2007 г.)

Второ. По данни на Националния център за здравни изследвания за периода
1990 – 2005 г. честотата на регистрираните заболявания у нас намалява до 1369,3
на 1000 души население. Тъй като от 2001 г. данните са получени чрез
екстраполация, не може да се твърди, че тази тенденция отразява реалната
действителност. Структурата на регистрираните заболявания не се променя
съществено.
Трето. Броят на хоспитализираните лица се доближава до средните за
страните от Европейския съюз стойности. За периода 2000 – 2007 г., броят на
преминалите болни през лечебните заведения нараства.. През 2006 г. този брой е 1
644 672 и е с 28 918 болни повече от предходната година (увеличение с 1,8%) и с 420
564 болни повече спрямо 2000 г. (увеличение с 34,36%). През 2007 г. броят на
преминалите болни е 1 606 892 – налице е снижение с 37 779 болни. Формира се
средно висок показател за хоспитализация – 22.65%.
Четвърто. Средната продължителност на живота у нас нараства. През 2007
г. тя е 72,7 години. Средната продължителност на живота на мъжете е по-ниска от
тази на жените – съответно 69,2 и 76,3 години. За сравнение средната
продължителност на живота в Европейския съюз е 78,5 години (2004 г.).
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Пето. Според годишния доклад на Световната здравна организация4
очакваната средна продължителност на живота в години добро здраве (HALE)
през 2000 г. е 60,8 години, а за жените – 65,2 години. Очакваната средна
продължителност на живота без затруднения за извършване на основни
дейности от ежедневието (DFLE) през 2002 г. е 52,5 години за мъжете и 66,8
години – за жените. По този показател България е на 32-ро място сред мъжете и на
30-то – сред жените от 52 страни в Европа.
6. Заключение
Основните изводи от настоящата последваща оценка на въздействието могат
да бъдат систематизирани така:

4

•

Законът урежда обществените отношения в областта на лекарствените
продукти, предназначени за хуманната медицина в Република България
(употреба, клинични изпитвания, производство, внос, проследяване на
безопасността, класификация според начина на предписване и отпускане,
търговия на едро и дребно, реклама, ценообразуване и контрол),
осигурявайки висока степен на хармонизация с правото на Европейския съюз.

•

Лекарствените продукти на българския пазар отговарят на изискванията за
качество, безопасност и ефикасност.

•

България е сред страните с най-ниско ниво на цените на дребно на
лекарствените продукти в Европа, но делът на личните разходи на пациентите
за лекарства у нас е много висок.

•

Употребата на качествени, безопасни и ефикасни лекарствени продукти в
хуманната медицина допринася за опазване на живота и здравето на хората.

World Health Report, WHO, 2002
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