
Тема 1: Каква е вашата стратегия за намаляване на неравенствата по отношение на 

достъпа до здравни услуги, в частност достъпа до лекарствено лечение и намаляване 

на финансовия риск за пациента? 

В България съществуват големи различия в здравния статус и достъпа до медицински 

услуги - между групите от населението с различно ниво на доходи, между географските 

региони в страната (с по-лоши резултати в селските райони), с ромското етническо 

малцинство, в сравнение с другите страни членки на Европейския съюз (ЕС). 

В някои области детската смъртност е сравнима със средното за ЕС равнище (например 

Силистра - 3,5 на 1000 живородени деца, гр. София - 4.2), други райони имат значително 

по-висок процент на детската смъртност от средното за страната от 8,6 (Сливен - 20,5; 

Ямбол - 19,4; Шумен – 16.2).  

Тежестта от хроничните заболявания в България се задълбочава с постоянно нарастващия 

дял от населението на възраст над 65 години (пенсионерите). Те са и по-финансово 

уязвими и много от тях не могат да си позволят разходите за необходимите грижи.  

Достъп и обхват на профилактика в България - само 10% от жените на възраст 50-69 

преминават мамографски изследвания, в сравнение с 37% в Унгария и 23% в Латвия; само 

18% от жените на възраст 20-69 са преминали профилактичен тест за рак на маточната 

шийка, в сравнение с около 35% в Източна Европа и около 50% в Западна Европа; 

смъртността от рак на шийката на матката остава висока.  

Според проучване на ЕС (Евробарометър) през 2008 г. почти 25% от българските 

респонденти са съобщили незадоволена нужда от медицинска помощ, през 2010 г. 

процентът е спаднал до около 15%, докато средната стойност за ЕС е около 7% . 

Делът на частните разходи за здравеопазване, предимно от джоба на пациента е 45% от 

общите разходи за здравеопазване. Тези разходи ограничават финансовата защита, 

осигурявана от системата. През 2007 г. „плащанията от джоба на пациента“ представляват 

приблизително 6% от разходите на домакинствата (средна стойност). Ако тези плащания 

надвишат 10% от разходите на домакинствата, това се счита за катастрофално, което се 

наблюдава при 20% от домакинствата в България (в сравнение със само 7% от 

домакинствата в страните от ЕС15). Тези разходи имат също значително влияние върху 

бедността в България. При праг на бедност от $5 на ден, тези плащания са отговорни за 

увеличаване на бедността от 12 до 15,7%. Ниското ниво на финансова защита прави 

бедните особено уязвими и още по-бедни. (Световна банка, Евростат) 

Проучване на домакинствата, проведено през 2010 г. и 2011 г. показва, че много 

домакинства са ограничили допълнително разходите си за здраве в резултат на 

икономическата криза. 40% от домакинствата с най-ниски доходи са спрели да закупуват 

лекарствата, които трябва да употребяват редовно (този процент средно за всички 

домакинства е 19%), не правят профилактични прегледи, не търсят медицинска помощ и 

грижи, когато са болни (около 10% от домакинствата) или прекратяват здравното си 

осигуряване (5%). (Световна банка, Евростат) 



 

Моделът за ценообразуване и реимбурсиране на лекарства доведе до значителни 

неравенства в достъпа до лекарства. Разходите за лекарства представляват 35% от разходи 

за здраве (Eвростат 2008) спрямо средно 25% за ЕС, но съпоставими с разходите в новите 

страни членки. Само 40% от тези разходи са покрити от публични средства, т.е. 60% са 

частни и от джоба на пациента и представляват 70% от разходите на домакинствата за 

здраве. Това означава значителна финансова тежест за хората с ниски доходи. Проучвания 

показват, че 23% от хората не са имали финансови средства, за да си закупят 

предписаните лекарства, а 56% не са могли да закупят поне едно от предписаните им 

лекарства, реимбурсирани по регламентите на НЗОК (частично или напълно). 

Цените на лекарствата в България, заплащани от публични средства, се регулират от 

комисията по цени и реимбурсиране (сега вече Национален съвет) чрез сравнение с най-

ниската цена от 17 държави в ЕС. Този подход гарантира ниски цени на лекарствата и 

постоянното им намаляване, но не води до преодоляване на разликите в достъпа до 

лечение със страните от ЕС. Противоречив и недостатъчно проучен е ефектът от 

прехвърляне на закупуване на лекарствата от МЗ към болниците.  

НЗОК има правото да договаря отстъпки от стойността на лекарствени продукти , които 

заплаща, но само по-ниски цени не довеждат задължително до по-добър достъп до най-

ефикасната терапия. НЗОК не обвързва договорените отстъпки и с механизми за 

подобряване на достъпа на пациентите до лечение като например намаляване на 

доплащането, премахване на ограничения в предписването, незабавно включване в 

реимбурсация на нови, по-ефикасни терапии и т.н. 

Въпроси: 

1. Какви механизми предлагате за ограничаване на доплащанията от джоба на 

пациента?  

 

2. Има ли нужда от промени в системата за реимбурсиране и ако да, какви? Ще 

подкрепите ли механизми за подобряване на достъп чрез контрол на бюджетното 

въздействие? 

 

3. Има ли нужда от насърчаване на ценовата конкуренция след изтичане на патента и 

навлизане на генерични продукти с оглед постигане на по-ниски цени и по-

ефективно разходване на обществения ресурс? Ще въведете ли механизми за 

насърчаването на такава конкуренция? 

 

4. Има ли монополи на пазара на лекарства? Как ще противодействате? 

 

5. Ще намалите ли ДДС върху лекарствата? Ако да, кога и с колко? Ще дадете ли 

възможност на НЗОК и на болниците да си възстановяват средствата, платени за 

ДДС върху лекарства? 


