СПРАВКА
за отразяване на становищата, получени след обществено обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за изменение и
допълнение на Наредба № 10 от 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 и 2 от Закона за
лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на
лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето (ДВ, бр. 17 от 2019 г.)

Участник
обсъждане

в

общественото

1. Българска Генерична Фармацевтична
Асоциация (писмо № 15-00-1/07.05.2019
г.)

Предложение/Мнение

Прави впечатление, че се вменява възприятието за
необходимост от допълнителна корекция на разходите по
определените вече в наредбата групи, за които действа т.н.
„Механизъм“ отнасящ се за кръвни фактори и за
медицински изделия, които са заплащани през 2018 г. от
МЗ и това е причината за невъзможността за сравнение на
разходите през 2019 г.
Ако има наистина политическа воля за прилагане
действието на т.н. „Механизъм“ върху всички лекарствени
продукти и медицински изделия, които заплаща НЗОК за
домашно лечение, то един добър финансист специалист по
бюджет може лесно да екстраполира разходите от МЗ за
2018 г. платени от МЗ за основа на разходите в тези пера за
2019 г.
При настоящето обнародвано предложение за промяна на
Наредба 10 се очертават следните проблеми:
1.Нарушава се целия принцип на справедливост на
разпределение на разходната тежест по механизма от
предварително обявените правила. Това е промяна на
условията след стартиране на подписването на договорите.
За съжаление се очертава възможност за прехвърляне на
тежест по плащания на ПРУ основно върху генеричните
компании, които не са отговорни за евентуален преразход
нито за пренареждане сумите по перата.
2. Повечето договори вече са подписани при параметри,
които има опасност да се променят след приемането на
предложенията за промени в Наредба 10, когато
изключените лекарствени средства и медицински изделия
ще бъдат платени от резерва. По данни от НЗОК той вече
беше разпределен по пера/ макар и по непрозрачен начин /

Приема/не
приема/
предложението
Не се приема.

Мотиви

На първо място следва да се отбележи, че
механизма, гарантиращ
предвидимост и
устойчивост на бюджета на НЗОК по глава пета
от Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда,
механизма и критериите за заплащане от
Националната здравноосигурителна каса на
лекарствени продукти, медицински изделия и на
диетични храни за специални медицински цели,
договаряне на отстъпки и прилагане на
механизми, гарантиращи предвидимост и
устойчивост на бюджета на НЗОК (Наредба №
10), обхваща всички лекарствени продукти от
Позитивния лекарствен списък, реимбурсирани
напълно или частично от НЗОК, но не и
медицинските изделия. В този смисъл в
становището на БГФарма има фактологична
неточност, която води до грешни изводи.
На второ място възразяваме срещу всички
изложени аргументи в т. 1-4, с които БГФарма
очертава
проблеми,
провокирани
от
предложението за промяна на Наредба № 10:
-с предложената промяна не се нарушава общия
принцип на справедливост на разпределение на
разходната
тежест
по
механизма
от
предварително
обявените
правила,
нито
обективно се променят параметрите на вече
сключените договори. Надзорния съвет на НЗОК
е предложил на министъра на здравеопазването
промяна на Наредба № 10 със свое Решение №
РД-НС-04-31/25.04.2019 г., като успоредно с това

и няма как това разпределение да не се влоши, което да
доведе до намаляване на средствата по перата на
генеричните медикаменти, които в даден момент може да
се окажат в преразход и ще трябва да платят без да са
виновни.
3. Остава се с впечатление, че определени групи високо
разходни медикаменти и медицински изделия, ще бъдат
привилегировано извадени от контрола на Механизма и се
очертава подобна ситуация за тях и в изработването на
бъдещия бюджет на НЗОК.
4. Това само показва двойния стандарт на нормативната
уредба и това, че тя се прави по специални съображения, а
не по правила, важащи за всички участници в процеса,
както ни беше заявено при отказа за изключване на
генеричните и биоподобните медикаменти от действието
на Механизма преди издаването в Държавен вестник на
първия вариант на Наредба 10.
Поради това, че проекта за промени в Наредба 10 е на
обществено обсъждане, виждайки „обоснованите“
предложения за изключване от действието на Механизма
на определени медицински изделия и лекарствени
продукти, предлагаме на Вас отново нашето обосновано и
аргументирано становище за изключване от действието на
механизма и на генеричните и биоподобните медикаменти.
В допълнение като основание данните от НЗОК за
разходите по перото с участие на генерични и биоподобни
медикаменти за първото тримесечие на 2019 г. е под
разходите за същия период на 2018 г.
Всички усилия за прогенерична политика на основата, на
която трябваше да се увеличи процента на реимбурсация
на медикаментите за домашно лечение за сърдечносъдовите заболявания с въвеждането на Механизма ги
обрекохте на неуспех. Увеличаване на употребата на
генерични и биоподобни медикаменти за сметка на поскъпи оригинални, сега вече ще доведе до възстановяване
на разходи от генеричните компании, което е
антигенерична политика и като резултат ще се получи
напускане на генерични медикаменти, не навлизане на
нови, отстраняване на цели компании от българския пазар
по един антиконкурентен, непазарен механизъм с
нормативни промени облагодетелстващи определени
негенерични компании.
Тези резултати ще бъдат констатирани след кратко време и
обществото ще поиска сметка на виновните за това.

е взел и друго решение – Решение № РД-НС-0431/25.04.2019 г. Съгласно последно цитираното
решение (публикувано на официалната интернет
страница на НЗОК), с извършените за 2019 г.
разходи на НЗОК за лекарствените продукти и
медицински изделия, които през 2018 г. са
заплащани
от
Министерството
на
здравеопазването по реда на Закона за лечебните
заведения (т.е. по реда на Методиката за
субсидиране на лечебните заведения), ще бъдат
завишени утвърдените годишни разходи;
- по чл. 1, ал. 2, ред 1.1.3.5.2 от Закона за бюджета
на НЗОК за 2019 г. – „здравноосигурителни
плащания за лекарствени продукти за лечение на
злокачествени заболявания и лекарствени
продукти при животозастрашаващи кръвоизливи
и спешни оперативни и инвазивни интервенции
при пациенти с вродени коагулопатии, в
условията на болничната медицинска помощ,
които НЗОК заплаща извън стойността на
оказваните медицински услуги“, както и
- по чл. 1, ал. 2, ред 1.1.3.6. от Закона за бюджета
на НЗОК за 2019 г. – „здравноосигурителни
плащания за медицински изделия, прилагани в
болничната медицинска помощ“.
Завишението на утвърдените със Закона за
бюджета на НЗОК за 2019 г. разходи за
горепосочените здравноосигурителни плащания
ще бъде със средства:
1.от резерва за непредвидени и неотложни
разходи, но от тази част от него, която е извън
определените с Решение № РД-НС-0427/01.04.2019 г. дялове за всяка основна група
лекарствени продукти, съгласно чл. 37, ал. 1 и 2
от Наредба № 10 или
2. от преизпълнението на приходите от
здравноосигурителни вноски и неданъчни
приходи.
Конкретния размер на средствата, с които се
завишат утвърдените годишни разходи по чл. 1,
ал. 2, ред 1.1.3.6. и ред 1.1.3.5. от Закона за
бюджета на НЗОК за 2019 г. ще се определи с
решение на надзорния съвет на НЗОК.

Всички анализи включително и представените в
медийното пространство показват, че основният проблем с
нарастващите разходи за лечение на НЗОК са
скъпоструващи иновативни и таргетни терапии в областите
онкология,
ревматология,
захарен
диабет,
онкохематология и други, както и не използването на
механизмите за спестяване на разходи чрез прогенерична
политика. Логично и крайно необходимо е всички усилия
на управляващите да бъдат насочени към овладяване на
ръста на разходите в тези области на основата на
професионална и безпристрастна ОЗТ.
Единствено свободната конкуренция сред генеричните и
биоподобни медикаменти и компании може да бъде реален
фактор
за
намаляване
разходите
в
масовите
социалнозначими заболявания дори повече от колкото
усилията за регулация на цените чрез външни и вътрешни
реферирания, ценови обвързвания и други.
Подробните си съображения относно предложения текст за
изменение на Наредба 10, изложихме пред Надзорния
съвет на НЗОК в становище № 15-00-1/02.01.2019 г., което
прилагаме.
Все още вярваме, че ще приемете нашето предложение за
съобразяване на текстовете от Наредба 10 с изменения ЗЗО
– т.н. „Механизъм“ да не обвързва и да не се прилага за
генеричните и биоподобни медикаменти.
Прилагаме текст на чл. 34 от Наредба 10 да придобие
следния вид:
„Глава пета“
МЕХАНИЗЪМ, ГАРАНТИРАЩ ПРЕДВИДИМОСТ И
УСТОЙЧИВОСТ НА БЮДЖЕТА НА НЗОК
Чл. 34. (1) За гарантиране предвидимост и устойчивост на
бюджета на НЗОК за здравноосигурителни плащания за
лекарствени продукти, установен в закона за бюджета на
НЗОК за съответната календарна година, се прилага
механизмът съгласно приложение № 10.
(2) Механизъм по ал. 1:
1. е приложим за всички лекарствени продукти, включени
в Позитивния лекарствен списък по чл. 262, ал. 6, т. 1
ЗЛПХМ, с изключение на генеричните лекарствени
продукти по смисъла на Закона за лекарствените продукти
в хуманната медицина и на лекарствените продукти по чл.
29 от Закона за лекарствените продукти в хуманната

Видно е, че предложението за промяна на
Наредба № 10 е част от пакет от мерки, чрез
които от една страна се цели предотвратяване на
риска от значителни надвишения на бюджетните
разходи (като се отчита и съответния дял от
резерва) за основна група лекарствени продукти
„В“, а от друга – предотвратяване на риска от
оттегляне от българския фармацевтичен пазар и
от реимбурсния списък на лекарствените
продукти при животозастрашаващи кръвоизливи
и спешни оперативни и инвазивни интервенции
при пациенти с вродени коагулопатии, тъй като:
-в група „В“ влизат освен кръвните фактори и
лекарствените продукти за лечение на
онкологични заболявания, приложими в
болничната медицинска помощ, при които през
последните години се очертава трайна тенденция
на ръст на разходите на НЗОК;
лекарствените
продукти
при
животозастрашаващи кръвоизливи и спешни
оперативни и инвазивни интервенции при
пациенти с вродени коагулопатии са с висок
потенциал да генерират ръст на разходите си
спрямо предходната 2018 г., както и с ниска
степен на прогнозируемост на тези разходи;
- лекарствените продукти, произвеждани от
човешка кръвна плазма са с изключително
високи производствени разходи, поради
високата цена на човешката кръв и големите
загуби на протеини при етапите на вирусна
инактивация; освен това в европейски мащаб се
наблюдава дефицит на кръвна плазма, а оттам и
дефицит на фармацевтичния пазар на тези
продукти.
Като последица от горепосочените мерки (и при
евентуално
предстоящо
приемане
на
предложеното изменение и допълнение на
Наредба № 10), въпросните лекарствени
продукти ще бъдат „извадени“ от приложното
поле на механизма за 2019 г., но и от
определените разходи на НЗОК за основна група
„В“. По този начин ще се „облекчи“ тежестта на
разходите за тази основна група и ще бъдат
налични повече средства за онкомедикаменти от

медицина, заплащани напълно или частично от НЗОК, и за
всички лекарствени продукти, включени в Позитивния
лекарствен списък по чл. 262, ал. 6, т. 2 ЗЛПХМ, с
изключени на генеричните лекарствени продукти по
смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната
медицина и на лекарствените продукти по чл. 29 от Закона
за лекарствените продукти в хуманната медицина,
заплащани от НЗОК в болничната медицинска помощ
извън стойността на оказваните медицински услуги;
2. има действие спрямо всички притежатели на разрешение
за употреба на лекарствените продукти по т. 1 и техните
упълномощени
представители,
при
наличие
на
основанията и условията, установени в него;
3. се прилага ежегодно.
Приложение: Становище до НС на НЗОК № 15-001/02.01.2019 г.
По предложеното допълнение на Наредба № 10 за
създаване на нова глава пета, озаглавена „Механизъм,
гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета
на НЗОК“.
Причините, които налагат приемането на измененията
и допълненията на Наредба № 10, са свързани с
необходимостта от привеждането й в съответствие с
измененията и допълненията на Закона за здравното
осигуряване (ЗЗО), приети със Закона за бюджета на
Националната здравноосигурителна каса за 2019 г.,
обн. ДВ, бр. 102 от 11.12.2018 г.
1.Смятаме, че с предложения в § 26 „Механизъм,
гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета
на НЗОК“ се излиза извън законовата делегация в чл.
45, ал. 10 и ал. 21 във връзка чл. 45, ал. 9 от ЗЗО
1.1. По отношение на уредбата на правния институт.
Съгласно чл. 45, ал. 10 и ал. 21 във връзка с ал. 9 от ЗЗО,
в Наредбата би следвало да бъдат уредени „видовете
отстъпки, условията и редът за тяхното договаряне и
заплащане, както и механизмите, гарантиращи
предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК“.
Вероятно „механизмите“, за които става въпрос, трябва
да се разглеждат като правна фигура, различна от
уредените до този момент в Наредба № 10 отстъпки. В
този смисъл е направен опит за обосновка и в Мотивите
към измененията и допълненията на Наредба № 10,
според които „Механизмът като мярка за контрол и

същата. Поради изложеното считаме за
несъстоятелни аргументите на БГФарма за
нарушаване на общия принцип на справедливо
разпределение на разходната тежест по
механизма, както и за поставяне на една група
продукти в привилегировано положение спрямо
други. За поставянето на кръвните фактори в
различно положение (но не и привилегировано)
спрямо останалите медикаменти са налице
обективни причини, посочени по-горе.
Не се приемат аргументите изложени в
становището за изключване от приложното поле
на механизма на генеричните и биоподобни
лекарствени продукти, което би наложило друга
философия на механизма, различна от
възприетата и залегнала в Наредба № 10 с
нейното изменение и допълнение, обн. ДВ, бр. 17
от 26.02.2019 г.
Евентуално изключване от обхвата на механизма
на генеричните и биоподобни лекарствени
продукти би имало следните негативни
последици:
-би довело до невъзможност постигането на
целта на механизма, а именно – пълно
възстановяване на разходите на НЗОК над
заложените в Закона за бюджета на НЗОК
бюджетни средства за отделните групи
лекарствени продукти, като се отчита и дела на
резерва;
- би нарушило баланса на интереси на отделните
притежатели на разрешение за употреба,
противопоставяйки тези на притежателите на
оригинални продукти и притежателите на
генерични и биоподобни продукти; в този случай
ще излезе на преден план тезата, че се
възпрепятства
свободното
навлизане
на
българския фармацевтичен пазар на иновативни
технологии, когато финансовата тежест от
преразход се поема само от оригиналните
продукти.

ограничаване на разходите на НЗОК за лекарствени
продукти се прилага независимо и след прилагане на
другата законоустановена мярка – договаряне на
отстъпки“.
Независимо от това, прави впечатление, че
предложеният в глава пета на Наредба № 10
„Механизъм“ не урежда нова правна фигура, а
напротив – нов вид отстъпки, прилагани обаче при
много по-рестриктивен за притежателите на
разрешение за употреба (ПРУ) режим.
И в този случай става въпрос за възстановяване на
разходи, извършени от НЗОК, за здравноосигурителни
плащания за лекарствени продукти, като прилагането
на Механизма е условие за заплащане на лекарствените
продукти от НЗОК. За разлика от останалите видове
отстъпки, „Механизмът“ се прилага при порестриктивен за ПРУ режим. Той се прилага за всички
лекарствени продукти, включени в Позитивния
лекарствен списък по чл. 262, ал. 6, т. 1 ЗЛПХМ,
заплащани напълно или частично от НЗОК, и за
всички
лекарствени
продукти,
включени
в
Позитивния лекарствен списък по чл. 262, ал. 6, т. 2
ЗЛПХМ и заплащани от НЗОК в болничната
медицинска помощ извън стойността на оказваните
медицински услуги. Освен това, в случая не се
провежда договаряне с ПРУ. НЗОК едностранно
установява превишаването на бюджета си за
съответното тримесечие, дали има ръст на разходите
съгласно предходната година, предоставя на всеки ПРУ
справка за надвишението, както и размера на
конкретните суми, подлежащи на директно плащане
към НЗОК.
Обстоятелството, че и в този случай става въпрос за
отстъпки, се потвърждава от приликата между
установения в глава пета „Механизъм“ и отстъпката по
чл. 21, ал. 6 от Наредба № 10, която разпоредба се
отменя съгласно Проекта за изменение и допълнение на
Наредба № 10.
Съгласно чл. 21, ал. 6 от действащата понастоящем
Наредба № 10, „При общ ръст на разходите на НЗОК за
всички лекарствени продукти, заплащани напълно или
частично от НЗОК, изчислен след приспадане
договорените отстъпки по ал. 1 и 2, по-висок от 3 % за
съответната
година
спрямо
предходната,

притежателите на разрешения за употреба, формирали
този ръст, предоставят отстъпка в размер на 20 % от
съответния размер на ръста, формиран от притежателя
на разрешение за употреба за лекарствените му
продукти по чл. 20, ал. 1, за които НЗОК заплаща. Тази
отстъпка се предоставя авансово, на база прогнозния
разход, през последното тримесечие на текущата
година. В срок до края на първото тримесечие на
следващата календарна година се извършва съответно
изравняване (при надвишен или по-малък размер на
компенсацията)“.
И тази отстъпка, както и предложеният „Механизъм“,
се прилагат при превишение на общия нетен разход на
НЗОК (след приспадане на останалите отстъпки) в
сравнение с предходната година. И в двата случая
плащането се дължи от ПРУ, формирали ръста на
разходите. За разлика от съществуващата в момента
отстъпка обаче, Механизмът предвижда ПРУ да
възстановяват не в процент, а изцяло ръста на
разходите на НЗОК за текущата година, като
релевантен е всеки ръст, а не само този над 3 %.
Изводът е, че с предложената нова глава пета в Наредба
№ 10 не е изпълнена законовата делегация за
предвиждане
на
„механизми,
гарантиращи
предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК“, а е
въведен още един, по-рестриктивен за ПРУ режим за
заплащане на отстъпка, подобна на отстъпката по чл.
21, ал. 6 от Наредба № 10, каквато съществува и
понастоящем.
1.2. По отношение обхвата на лекарствените продукти,
включени при прилагането на Механизма.
С последните изменения на ЗЗО беше ограничен
обхватът на лекарствените продукти, за които се
провежда задължително централизирано договаряне на
отстъпки, като с последното изменение на чл. 45, ал. 10
и ал. 21 от ЗЗО бяха изрично изключени генеричните и
биоподобните лекарствени продукти. В този смисъл са
и предложените в Проекта изменения на чл. 20, ал. 1 от
Наредба № 10.
Както вече стана въпрос, предложеният в глава пета на
Наредба № 10 Механизъм е именно форма на наложени
на ПРУ отстъпки към НЗОК. В този смисъл, в
противоречие с разпоредбите на чл. 45, ал. 10 и ал. 21 от
ЗЗО, в приложното поле на този Механизъм са

включени всички лекарствени продукти в Позитивния
лекарствен списък по чл. 262, ал. 6, т. 1 и т. 2 от ЗЛПХМ,
т.е. и генеричните и биоподобните лекарствени
продукти.
Дори да се приеме, че предложеният „Механизъм“
урежда нещо друго, а не отстъпки, също смятаме, че в
неговия обхват не следва да бъдат включени
генеричните и биоподобните лекарствени продукти.
Това става ясно при логическия анализ на
разпоредбите на чл. 45, ал. 10 и ал. 21 от ЗЗО. В
изречение първо и на двете алинеи е уреден предметния
обхват на предвиденото с тях правило за поведение,
като от обхвата на лекарствените продукти изрично са
изключени генеричните и биоподобните лекарствени
продукти. Посоченото законово изменение е израз на
особената законодателна политика по отношение на
генерични и биоподобните лекарствени продукти,
която въобще не е съобразена в предложения с проект
за изменение на Наредба № 10 „Механизъм“.
Недопустимо
е
генеричните
и
биоподобните
лекарствени продукти, за които законодателят изрично
е предвидил, че не се подчиняват на режима за
задължително
централизирано
договаряне
на
отстъпки, да бъдат обект на механизъм, който за тези
продукти изцяло прехвърля върху ПРУ риска от
превишаване на заложения от НЗОК бюджет. След като
за тези продукти е забранено по-малкото (т.е.
задължително
централизирано
договаряне
на
отстъпки), то на още по-силно основание тази забрана
важи и за по-голямото (т.е. да се прехвърли
финансовата тежест за цялото надвишение в бюджета
на НЗОК).
2.
Предложеният
„Механизъм,
гарантиращ
предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК“ е в
нарушение и на конкурентното законодателство.
Съгласно чл. 6, ал. 1 от ЗЗО, НЗОК притежава
изключително право да осъществява задължително
здравно осигуряване. То представлява дейност по
управление и разходване на средствата от
задължителни
здравноосигурителни
вноски
за
закупуване на здравни дейности, една от които е
цялостното или частично заплащане на лекарствени
продукти, медицински изделия, диетични храни за
специални медицински цели и високоспециализирани

апарати/уреди за индивидуална употреба по чл. 45, ал.
1, т. 11, 12 и 15 от ЗЗО (чл. 2, ал. 1 във вр. с чл. 45, ал. 1
от ЗЗО). Като единствен участник на този пазар, НЗОК
е с монополно положение съгласно чл. 19 от ЗЗК. Нейна
е и отговорността да управлява рационално и
целесъобразно бюджета на здравното осигуряване,
включително и в частта му, отнасяща се до
финансирането
на
лекарствени
продукти
от
Позитивния лекарствен списък. Предвиждането на
„механизми,
гарантиращи
предвидимост
и
устойчивост на бюджета на НЗОК“ (чл. 45, ал. 10 и ал.
21 от ЗЗО) не означава прехвърляне на бюджетния риск
от НЗОК към ПРУ, което би означавало на практика
ПРУ да функционират като държавни органи или наймалкото като благотворителни организации. Към
настоящия
момент
производството
и
разпространението на лекарствени продукти в
България са уредени като форми на търговска дейност,
която се осъществява при условията на пазарни и
конкурентни механизми. Промяната в тези базисни
начала в организирането на здравеопазването и на
икономиката в България не може да бъде извършено с
нормативен акт, чиято юридическа степен е „наредба“,
а още по-малко чрез превратното прилагане на една
законова делегация, която има съвсем друга цел и
значително по-ограничен обхват. Механизмите, които
следва да бъдат предвидени, съгласно чл. 45, ал. 10 и ал.
21 от ЗЗО не включват прехвърляне на финансовия
риск от недостатъчността на бюджета на НЗОК към
напълно различни от нея частни икономически агенти,
имащи качеството на търговци и участващи в
регулирани, но свободни пазари, каквито са пазарите
на лекарствените продукти. Тези механизми би
следвало да бъдат адресирани към самата НЗОК и в
най-тежкия случай (задължително централизирано
договаряне на отстъпки) да водят до разпределяне (а не
пълното й прехвърляне) на финансовата тежест между
НЗОК и ПРУ – подход, който не се прилага за
генеричните и биоподобните продукти и който
предполага провеждане на договаряне, т.е. включва
съгласието на ПРУ, който преценява финансовите
възможности, с които разполага и границите на
отстъпките, които може да направи. Предложеният в
проекта за изменение на Наредба № 10 „Механизъм“

налага пълно прехвърляне на бюджетния риск върху
ПРУ, без да отчита по какъвто и да е било начин
необходимостта от съгласие и преценка от страна на
ПРУ.
Съгласно направените предложения, ПРУ са длъжни да
прилагат предложения в глава пета на Наредба № 10
Механизъм, тъй като в противен случай техните
лекарствени продукти няма да бъдат заплащани от
НЗОК. ПРУ са принудени да предложат отстъпка на
НЗОК, която обаче е с неясен размер и се дължи при
настъпване на обстоятелства, върху които те нямат
контрол и върху които не могат да влияят, като в
резултат на това се нарушава конкуренцията.
Съгласно направените предложения, Механизмът се
прилага при общо превишение на нетните разходи на
НЗОК за даденото тримесечие спрямо предвиденото в
Закона за бюджета на НЗОК за същото тримесечие.
Така се създава икономически стимул за Касата да
предвижда все по-малък бюджет за заплащане на
лекарствени продукти, защото така или иначе
разликата ще бъде покрита от ПРУ. Същевременно,
ПРУ не участват в бюджетирането, осъществявано от
НЗОК, както и в процеса на предписване и отпускане
на лекарствени продукти. Поради това, те не могат да
влияят върху факторите, които ще доведат до
прилагане на предложения Механизъм. Нещо повече,
ПРУ ще са лишени от стимул да повишават обемите на
своите продажби в съпоставка с предходната година и
да се конкурират ефективно помежду си, за да избегнат
заплащането на НЗОК при превишаване на бюджета.
Смятаме, че е недопустимо НЗОК да прехвърля върху
ПРУ рисковете от заболеваемостта или лошото
бюджетно планиране, които рискове НЗОК би следвало
да носи в качеството си на осигурителен орган с
монопол в сферата на здравното осигуряване. Ако
бъдат допуснати направените предложения за
въвеждане на Механизма по глава пета на Наредба №
10, ще се узакони един състав на злоупотреба с
монополно положение.
С изложеното дотук изказваме становището си, че
предложеното изменение и допълнение на Наредба №
10 за създаване на нова глава пета, озаглавена
„Механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост

на бюджета на НЗОК“ е незаконосъобразно, поради,
което сме единодушни, че не следва да бъде допускано.

2. Българска асоциация по хемофилия
(писмо № 15-00-108/08.05.2019 г. )

По повод представения за обществена консултация проект
на горепосочената наредба, Българска асоциация по
хемофилия, неправителствена, нерелигиозна, пациентска
организация, създадена да защитава правата и интересите
на болните от хемофилия в Република България, техните
семейства, близки и хора грижещи се за тях, изразява
следното становище и прави препоръки както следва:
Подкрепя мотивите за приемане на предложените промени
с проект на Наредба за изменение и допълнение на
Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 10 от
2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени
продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 и 2 от Закона за
лекарствените продукти в хуманната медицина.
С промените от 01.01.2019 г. се пропусна в нормативната
уредба лечението на пациентите с придобити
коагулопатии, което според нас се дължи - по-скоро на
административно недоглеждане или непознаване в
дълбочина на медицинската конкретика.
Това лишава тези пациенти от своевременност,
достатъчност и качество на получаваната медицинска
помощ при животозастрашаващи състояния и спешни
интервенции, което е предпоставка за необратима
инвалидизация и/или летален изход. Това нарушава
правата на пациентите с придобити коагулопатии по чл. 81
и чл. 82 от Закона за здравето.
Бихме желали да посочим, че подобен пропуск спрямо
пациентите с придобити коагулопатии, не само че ги
поставя в неравностойно положение спрямо пациентите с
вродени, но създава един „разграничител“ на състоянията
и възможностите за тяхното интервениране при
необходимост, който сам по себе си носи силно
дискриминативна предпоставка. Извън това, бихме
обърнали внимание още, че основните актове, отнасящи се
до правата на пациентите, както в международното право,

Не се приема.

Предложението не може да бъде прието по чисто
правни аргументи – подзаконовия нормативен
акт, какъвто е Наредба № 10, не може да
разширява обхвата на заплащаните от НЗОК
лекарствени продукти, извън стойността на
оказваните здравни услуги. В болничната
медицинска помощ на основание чл. 45, ал. 20 от
Закона за здравното осигуряване, извън
стойността на оказваните здравни услуги се
заплащат лекарствени продукти за лица с
вродени
коагулопатии.
Всички
други
необходими лекарствени продукти за прилагане
в болничната помощ се заплащат като част от
стойността на съответната клинична пътека или
процедура. Наредба № 10 като подзаконов
нормативен акт детайлизира условията и реда за
заплащане на лекарствени продукти и е правно
недопустимо да противоречи на Закона за
здравното осигуряване.

така и в националното, никога не поставят разграничение в
тази посока – вродено или придобито състояние.
До 31.12.2018 г. правата на пациентите с придобити
коагулопатии се гарантираха чрез делегираните бюджети,
които Министерство на здравеопазването отпускаше на
лечебните заведения „донори“ за закупуване на
лекарствени
продукти
при
животозастрашаващи
кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни
интервенции при пациенти с коагулопатии.
Разпространението на придобити коагулопатии в страната
ни е 1-2 души на 1 млн. Население, т.е. към настоящия
момент са около 7 души. От тях страдат както мъже, така и
жени. В 50% от случаите причините остават неизяснени, а
в останалите са вследствие на автоимунни заболявания,
ползване на лекарствени продукти и др.
Вярваме, че нашите мотиви и предложения ще бъдат
уважени и взети предвид и че пропускът в Наредбата ще
бъде поправен. Това ще гарантира, че живота, здравето и
правата на пациентите стоят в центъра на системата,
независимо дали тяхното състояние е продобито или
вродено.
Предложение:
§ 37. (1) Механизмът,гарантиращ предвидимост и
устойчивост на бюджета на НЗОК по глава пета и
приложение към № 10 към чл. 34, ал. 1, за 2019 г. се прилага
за всички лекарствени продукти, отпуснати, съответно
приложени, отчетени и заплатени напълно или частично от
НЗОК през периода 1.01.2019 - 31.12.2019 г., с изключение
на лекарствените продукти при животозастрашаващи
кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни
интервенции при пациенти с придобити и вродени
коагулопатии, включени в пакета, определен от Наредбата
по чл. 45, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване, които
НЗОК заплаща на изпълнителите на болнично медицинска
помощ извън стойността на оказваните медицински
услуги.
(2) При прилагане на механизма, разходите на НЗОК за
лекарствените продукти при животозастрашаващи
кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни
интервенции при пациенти с придобити и вродени
коагулопатии не се включват в:

1. Годишния бюджет за 2019 г. за основната група
лекарствени продукти „В“ посочена в чл. 35, ал. 1, буква
„в“;
2. при изчисляване на тримесечните и годишното
надвишения за основната група по т. 1;
3. при изчисляване на сумите за надвишения, установени
при прилагане на механизма, подлежащи на директни
плащания, за лекарствените продукти от основното трупа
по т. 1.
(3) В двумесечен срок от влизане в сила на наредбата НЗОК
и притежателите на разрешенията за употреба/техни
упълномощени представители на лекарствените продукти,
заплащани напълно или частично от НЗОК, които не
подлежат на задължително централизирано договаряне на
отстъпки, сключват договори по чл. 34, ал. 3 за прилагане
за 2019 г. на механизма по ал. 1 за тези продукти.
Мотиви:
До 31.12.2018 г. правата на пациентите с придобити
коагулопатии по чл. 81 и чл. 82 от Закона за здравето се
осигуряваха чрез делегираните бюджети, които
Министерство на здравеопазването отпускаше на
лечебните заведения „донори“ за закупуване на
лекарствени
продукти
при
животозастрашаващи
кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни
интервенции при пациенти с коагулопатии. След
промените от 01.01.2019 г. лечението на тези пациенти
излезе от фокуса на променената нормативната уредба,
което ги поставя в неравностойно положение спрямо
пациентите с вродени коагулопатии и не им осигурява
своевременност, достатъчност и качество на получаваната
медицинска помощ. Разпространението на придобити
коагулопатии в страната е 1-2 души на 1 млн. население и
в България са около 7 души. От тях страдат както мъже така
и жени. В 50% от случаите причините остават неизяснени,
а в останалите са вследствие на автоимунни заболявания,
ползване на лекарствени продукти и др. Без прилагане на
съответните лекарствени продукти, съдържащи фактори на
кръвосъсирване, лечението се усложнява до степен на
необратима инвалидизация или летален изход.
Предложение:
Чл. 35, в) лекарствени продукти за придобитите
коагулопатии и включените в пакета, гарантиран от

бюджета на НЗОК, предназначени за лечение на
злокачествени заболявания, и лекарствени продукти при
животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и
инвазивни интервенции при пациенти с вродени
коагулопатии, заплащани в болничната медицинска помощ
извън стойността на оказаните медицински услуги
(основна група "В");
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