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„Не мога да направя всичко, но все пак мога да 
направя нещо. И само защото не мога да 
направя всичко, не ще се откажа да направя 
това, което мога“ 
   Хелън Келър

Уважаеми колеги,
На прага сме на златокосата есен, която обичайно свързваме с края на отпуските. 
Детски смях оглася училищните дворове, а звънецът закачливо ги приканва отново 
в класните стаи. Делниците и празниците заемат достойно място в септемврийския 
календар, но това не означава, че нашата отговорност като здравни специалисти 
ще бъде по-малка.

Динамиката на работния ритъм трябва да е в синхрон с промените, които се случват 
около нас. Не трябва да се отказваме да се борим за нашите права, само защото не 
можем да преодолеем институционалните пречки. Давайки гласност на проблемите във 
фарма бизнеса, ние информираме обществеността, доколко провежданите реформи са 
полезни за тях. Това ще им помогне да разберат защо има дефицит на лекарства, защо 
аптеки в малките населени места са принудени да затварят и защо ще се налага да 
пропътуват стотици километри, за да си закупят необходими, 
понякога и животоспасяващи лекарства.

През септември стартират есенните маркетингови инициативи на Стинг. Тази година 
обучителният модул „Леге Артис“ празнува своя 15 годишен юбилей. Надяваме се, през 
всичките тези години, да сме допринесли за Вашето професионално развитие. 

В този брой Ви информираме за актуалното състояние на аптечния пазар. 
Ще проследите тенденциите и прогнозите за неговото развитие. Статията очертава 
новостите при потребителското търсене и изискванията на клиентите.
Колеги, нека заедно, обединени, да не се отказваме да правим това, което можем – 
да служим на нашите пациенти.
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Майсторството е най-висшата форма на власт. След 
дългогодишно изучаване на законите на властта Робърт Грийн 
е открил пътя към постигането на майсторство, по който са 
минали всички влиятелни исторически и съвременни личности: 
те притежават способността да се концентрират силно 
върху завладелия ги предмет и да следват трудния, но ясно 
начертан курс към усвояването му, описан за първи път в тази 
книга. Звучи много просто, но въпреки това майсторството и 
съпътстващата го власт убягват на мнозина от нас.

Настоящата книга споделя със света тайната за постигане 
на майсторство, окончателно развенчава културните митове 
за гениалността, с които изобилства нашата цивилизация, 
и доказва, че всеки от нас носи в себе си потенциала да се 
превърне в майстор, ако следва гореспоменатия път към 
величието. Робърт Грийн обобщава дългогодишните си 
проучвания и разяснява ключовите подходи, които ще ви 
помогнат да освободите заложената в душата ви страст 
и да се превърнете в майстор.

Открийте призванието си. Подчинете се на реалността.
Придобийте силата на майсторите. Проумейте истинската 
същност на хората. Пробудете многоизмерното съзнание. 
Комбинирайте интуитивното с рационалното. Следвайте пътя. 
Превърнете се в майстор.
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Според експертите някои негатив-
ни последици са неизбежни, ако Ве-
ликобритания напусне ЕС без сдел-
ка. Британският премиер Борис 
Джонсън заяви, че ще изведе стра-
ната си извън ЕС на 31 октомври 
без сделка, ако ЕС откаже да дого-
вори ново споразумение за „развод“. 
До тази дата някои медикаменти 
може да нямат необходимото регу-
латорно одобрение, за да продължат 
да се доставят от Великобритания. 
Около 1 млрд опаковки излизат в ед-
на или друга посока всяка година, 
показват данни на индустрията.
 
„Въпреки интензивната подготовка 
от страна на индустрията за всеки 
сценарий, Brexit без сделка рискува 
да прекъсне доставките на лекар-
ства в целия ЕС“, заяви за Ройтерс 
Анди Смит, официален представи-
тел на Европейската федерация на 
фармацевтичната индустрия и 
асоциации. 

Европейската агенция по лекарст-
вата (EMA), заяви, че блокът е до-
бре подготвен за Brexit и е финали-
зирал разрешения за почти всички-
те 400 лекарства, за които са били 

необходими допълнителни действия 
поради предстоящото излизане на 
Великобритания от ЕС. Предстои 
да се издадат разрешения за три 
лекарства,които се нуждаят от 
лицензи за целия ЕС, заяви служител 
на EMA, без да ги назове конкретно.

Някои основни лекарства също мо-
гат да бъдат блокирани поради 
препятствията свързани с надзора. 
ЕМА е единственият орган, който 
може да разреши продажбите на 
нови лекарства в 28-те държави от 
ЕС за лечение на най-често среща-
ните и сериозни заболявания, вклю-
чително рак, диабет и грип. Много 
други лекарства, разрешени на на-
ционално ниво, също биха могли да 
бъдат изложени на риск.
 
Близо 6000 от тях трябва да полу-
чат нов лиценз след Brexit. Предста-
вителят на EMA заяви, че агенция-
та няма „пълна картина“ на ситуа-
цията във всички държави от ЕС за 
разрешените на национално равни-
ще лекарства. Холандските власти 
заявиха през февруари, че 50 „кри-
тични“ лекарства са изложени на 
риск от недостиг при Brexit без 

	 БРЕКЗИТ
Недостигът 

на лекарства
в Европа може да се задълбочи 
при Брекзит без сделка. За това 
предупреждават здравните екс-
перти с оглед приближаващата 
дата – 31 октомври, когато е 
крайният срок за излизане на 
Великобритания от ЕС, съобщи 
Ройтерс. За рисковете от този 
сценарий имаше предупрежения 
и през януари. 

Британската Федерация по хра-
ните и напитките предупреди, 

че страната ще изпита недостиг 
на пресни храни при Брекзит без 
сделка. Фармацевтичните компа-
нии също изразиха подобна трево-
га. Въздействието върху медицин-
ските доставки ще се усети и из-
вън Великобритания. Около 45 млн 
опаковки лекарства се изпращат 
от Обединеното кралство до ос-
таналата част на блока всеки ме-
сец. Търговията е била на стой-
ност около 12 млрд паунда през 
2016 г., сочи доклад на британ-
ския парламент. 

BREXIT. 
Риск от недостиг 
на лекарства в 
Европа
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сделка. Опасността за повечето 
от тях е била преодолявана, заяви 
говорител на холандското здравно 
министерство, но може да възник-
нат проблеми за по-малко необхо-
димите лекарства.
 
През юни ЕК включи лекарства и ме-
дицински изделия в списък на секто-
рите, за които е необходима „про-
дължителна и особена бдителност“.
Много държави от ЕС вече са из-
правени пред недостиг на някои 
лекарства поради проблеми с про-
изводството, регулациите или дис-
трибуцията. Проучване проведено 
сред 21 европейски държави показа, 
че всички те са изпитвали недос-
тиг на лекарства през миналата 
година. Ваксините бяха сред лекар-
ствата, за които най-често се 
посочва, че са в недостиг.

	 НЗОК
Таксата	за аптеките
от два лева за скъпоструващите 
лекарства ще бъде заплащана от 
НЗОК, като това финансиране на-
пълно се гарантира със закон. Това 
заплащане и в момента е разписано 

в Наредба 10, но МЗ предлага регла-
ментирането му на законово ниво 
чрез проекта за изменения в ЗЛПХМ.

В края на миналата година имаше 
напрежение по темата. Повод за 
нея станаха промените в Наредба 
10 за реимбурсирането на медика-
ментите догодина. С тях се пред-
виждаше отпадане на таксата от 
два лева за скъпите лекарства, за 
да може касата да спести 16 млн. 
лв. на година. В крайна сметка МЗ 
оттегли тези промени, а сега ги 
записва в закон. „Целта на предло-
женото допълнение е този разход 
на НЗОК да бъде устойчиво дефини-
рано на ниво закон, за да няма съм-
нение относно наличието на валид-
но правно основание за него. Това 
плащане е необходимо, тъй като 
аптеките, които отпускат лекарс-
твените продукти, чието ниво на 
заплащане от НЗОК е 100% не фор-
мират печалба от това“, става 
ясно от мотивите на МЗ.

Те отпускат лекарствения продукт 
на стойността, на която го запла-
ща НЗОК, но същевременно извърш-
ват разход по отпускането му 

със заплащане на труда на магис-
тър-фармацевта и съответните 
административни разходи. Именно 
поради тази причина се налага да 
бъдат възмездени разходите на ап-
теките по отпускане на лекарст-
вени продукти, заплащани напълно 
от НЗОК, добавят още от МЗ.

4	млрд.	лв.	доплащаме	
за здравеопазване

Това каза управителят на НЗОК д-р 
Дечо Дечев пред BTV. Той коменти-
ра предложенията на Министерст-
вото на здравеопазването, които 
забраняват на болниците да взимат 
пари за дейности, които се покри-
ват от касата. Д-р Дечев заяви, че 
сегашната наредба на НЗОК дос-
татъчно подробно регламентира 
за какво се плаща и неяснотите мо-
гат да се поправят, без да се нала-
гат промени в Закона за здравното 
осигуряване. Наредбата даваше 
възможност за нееднозначно тъл-
куване какво може и не може да се 
доплаща. Популистките изказвания 
на някои политици, че в България 
всичко е безплатно и трябва да 
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дейности по асистирана репродук-
ция – 7 284 324 лв., а за лечение на 
деца до 18 годишна възраст – 2 915 
497 лв. Още 65 720 324 лева е отчело 
министерството като субсидии за 
държавните и общински болници, за 
дейности, които не се плащат от 
НЗОК, а се финансират от здравно-
то ведомство. В бюджета най-мно-
го са допълнителните приходи от 
държавни такси – 15 810 328 лв., ка-
то 11 692 542 лв. от тях са реализи-
рани от ИАЛ. Министерството е 
продало и услуги, стоки и продукция 
за малко над 2.8 млн. лв.

Алтернативна	медицина
Само лекари да могат да упражня-
ват хомеопатия, иглотерапия и дру-
ги форми на алтернативна медици-
на. Обучението по тези методи да 
се получава единствено в медицин-
ските университети. Това гласи пи-
смото, което Сдружението на лека-
рите, занимаващи се с хомеопатия, 
е подготвило до министъра на здра-
веопазването Кирил Ананиев, в след-
ствие на идеи на пациентски орга-
низации за промяна в статуквото. 
Това съобщи за Clinica.bg д-р Петко 
Загорчев, председател на Българска 
хомеопатична организация и зам.- 
председател на етичната комисия 
на БЛС. 

Спорът кой има право да прилага 
хомеопатия се води от много годи-
ни. У нас в Закона за здравето е за-
писано, че това може да прави само 
специалист по медицина със серти-
фикат за придобита квалификация 
по метода на хомеопатията и след 
получено разрешение от МЗ. От ня-
колко месеца организация на пациен-
ти, лекували се с хомеопатия, иска 
да се променят правилата. Така, че 

похарчило 41,74% от 
бюджета си към 30 юни 
2019 г. или по-малко от полови-
ната от парите си. Изпълнението 
на приходите за периода е 51,16%.

Разходите са в размер на 146 890 
829 лв., като за персонал са 119 669 
522 лв. В тази сума влизат парите 
за заплати и възнаграждения на хо-
рата, наети по трудови и служебни 
правоотношения, а също и за извън-
щатния персонал, обещетения по 
КТ, осигурителни вноски и други. В 
МЗ на щат са 14 165 души, като в 
централната администрация те 
са 302-ма, а във всичките 99 второ-
степенни разпоредители с бюджет 
на щат работят 13 863 души. Тук 
влизат и екипите на Центрове по 
спешна медицинска помощ (ЦСМП), 
в които са назначени 7 113 души, 
РЗИ с 2 470 души персонал, Нацио-
налния център по обществено здра-
ве и анализи (НЦОЗА) – 189 души, 
Националния център по заразни и 
паразитни болести (НЦЗПБ) – 203, в 
Национален център по наркомании 
(НЦН) – 20.
 
Парите за капиталови разходи на 
МЗ са 142 244 лв. за инвестиционни 
проекти на второстепенните раз-
поредители с бюджет. Ведомство-
то е дало за ваксини и тестове – 
14 902 736 лв., за лекарствени про-
дукти по Наредба 34 са отишли 6 
643 426 лв., за радиоактивни препа-
рати, генератори, китове и радио-
нуклидни прекурсори – 756 274 лв., за 
медицински изделия – 4 536 лв. Общо 
администрирани разходни параграфи 
по бюджета са 98 658 444 лв.
 
За лечение на български граждани в 
чужбина са отделени 169 248 лв., за 

бъде безплатно се сблъскват с ре-
алността, където виждаме, че не 
всичко е безплатно“ подчерта д-р 
Дечев. Той добави, че за пръв път, 
по инициатива на НЗОК, в алгоритъ-
ма на всяка клинична пътека ясно 
ще бъде записано какво точно се 
и не се покрива.

В момента опасността е бедните 
и болните да не останат като кон-
тингент на Здравната каса, а бога-
тите и здравите да отидат в бъде-
щите частни осигурители, допълни 
д-р Дечев. Според него вторият ос-
новен риск е, че не се решава един 
от основните проблеми на сектора, 
а именно, че в него трябва да влязат 
допълнителни средства. Всичко се 
разполага в рамките на 8% вноска 
за здраве. По думите на д-р Дечев, 
предлаганият нов модел намалява 
средствата, които има касата в 
момента, тъй като позволява на 
допълнителните фондове да имат 
печалба. 

„Касата няма право да печели, за 
разлика от допълнителните фондо-
ве“, заяви той. По думите му разли-
ката между НЗОК и тези в Европа, 
е че там обществените фондове, 
ако правят преразход, той се покри-
ва от бюджета на държавата. „Па-
раметрите на нашата Здравна ка-
са са следните – приемаме ви един 
бюджет и се оправяйте с него“, до-
пълни той и обясни, че ако в момен-
та НЗОК връща близо 98,5 лв. за пла-
щания от получени 100 лв., един час-
тен фонд от 100 ще върне 55 лв.“, за 
да може да печели. Clinica.bg

	 МЗ
Министерство	на	
здравеопазването е 
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ефект. Ваксината срещу варицела 
ще влезе в препоръчителния кален-
дар. Една фирма вече е започнала 
процедура по регистрация на тази 
ваксина. Доц. Любомир Киров, пред-
ставител на общопрактикуващите 
лекари, обясни, че допълнителният 
прием на ваксина срещу коклюш е 
позитивен. Той иска да остане про-
бата манту, защото е ориентир 
за лекарите. Медиците смятат, че 
спадът на заболеваемостта от ня-
кои болести е заради мерките, ко-
ито се вземат. Общопрактикува-
щите лекари не са участвали в 
обсъжданията.

МЗ	–	проекти
С проекта на Закон за изменение и 
допълнение на Закона за лекарстве-
ните продукти в хуманната меди-
цина се предлагат промени в след-
ните основни насоки: 

 1. Изпълнение на ангажименти, 
възложени с Решение №704 на Ми-
нистерския съвет от 2018 г. за 
приемане на мерки за трансформа-
ция на модела на административно 
обслужване (РМС №704/2018 г.). 

F
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Даже д-р Самуел Ханеман, създате-
лят на хомеопатията е един от 
първите лекари приветствали д-р 
Едуард Дженър, откривателят на 
ваксината срещу едрата шарка“, 
изтъкна медикът. От пациентски 
организации „Заедно с теб" обявиха 
пълната си подкрепа към исканията 
на медиците да не се променят се-
га действащите разпоредби за 
прилагането на алтернативна 
медицина у нас.

Имунизационен календар

Предстои промяна в имунизацион-
ния календар през 2019 г., която ще 
обхваща две ваксини. Едната промя-
на е включването на ваксина срещу 
варицела – един от видовете шар-
ка, от която у нас боледуват около 
30 000 деца годишно. Ваксината се 
ползва в Европа и от известно вре-
ме се обмисля включването й в за-
дължителния имунизационен 
календар и у нас.

Втората промяна е намаляването 
на приемите на ваксината срещу 
туберкулоза от 5 на 2. Заболелите 
от белодробната болест са намале-
ли двойно през последните 10 годи-
ни, което прави високата интензив-
ност на приемите ненужна. Вакси-
ната вече е отпаднала в много дър-
жави. Други заболявания пък стават 
типични за юношеската възраст, 
не за детската. 

Според д-р Кунчев ефектът от 
такъв тип промени е дългосрочен. 
Приемите трябва да са толкова, 
колкото са нужни, смята той. Не 
трябва непрекъснато да се увели-
чава приемът на ваксини. В проме-
ните няма търсен икономически 

и не лекари да упражняват хомеопа-
тия, а знанията по алтернативно-
то лечение да се придобиват в инс-
титут. Това възмутило медиците, 
които се занимават с този вид ал-
тернативна медицина. Така се сти-
га до писмото, което адресират до 
МЗ. В него те остро се противопос-
тавят на идеите за промяна. 

„Инициативен комитет от 7 човека 
желаят да бъде изграден в България 
Институт за обучение по хомеопа-
тия за нелекари“, каза д-р Загорчев и 
добави, че хомеопатичният метод 
е създаден от лекар за лекари. И са-
мо медик може да каже кой пациент 
е подходящ за алтернативно лече-
ние. Д-р Загорчев е категоричен, че 
изборът на лечение, било то конвен-
ционално или хомеопатично, не крие 
рискове за пациента, защото и в 
двата случая той се среща с дипло-
миран лекар. Ако обаче се допусне 
хомеопатията да се упражнява от 
нелекари, съществува реален риск 
сериозно заболяване да бъде пропус-
нато, а срещата със специалист 
забавена.

Другият важен момент, изложен в 
писмото до здравните власти е, че 
знанията по тези алтернативни ме-
тоди на лечение трябва да се при-
добиват единствено в медицински-
те университети, а не в други учеб-
ни заведения. По думите на д-р За-
горчев темата е много сериозна, 
защото лекари увлечени от алтер-
нативните методи, се опълчват 
срещу ваксинациите за морбили.

„От името на лекарите, членуващи 
в Българската хомеопатична орга-
низация, категорично заявявам, че 
изпълнението на имунизационния ка-
лендар е наше морално задължение. 



(ЗЗО) и Закона за медицинските из-
делия (ЗМИ). Извършва се техничес-
ко прецизиране и в Закона за хората 
с увреждания, без да се правят про-
мени по същество. По-конкретно, в 
законопроекта са предвидени след-
ните промени, със съответните 
причини, цели и резултати, както 
следва:

По ЗЛПХМ: Процедурите по регули-
ране и регистриране на цените на 
лекарствените продукти и включва-
нето им в ПЛС се разписват на ниво 
закон, тъй като в момента уредба-
та е в подзаконов нормативен акт, 
а именно Наредбата за условията, 
правилата и реда за регулиране и 
регистриране на цените на лекарс-
твените продукти. 

Ценообразуването и реимбурсира-
нето на лекарствените продукти 
са регулаторна дейност с висок об-
ществен и публичен интерес. За 
извършване на съответните дейс-
твия (продажба на лекарствени про-
дукти) от заинтересованите лица 
се изисква да сезират Националния 
съвет по цени и реимбурсиране на 
лекарствените продукти, който е 
със статут на държавна комисия, 
да се произнесе с решение.

Друга промяна цели оптимизиране 
на контрола върху аптеките, тъй 
като той в момента не е доста-
тъчно ефективен поради дублиране 
на функции и липса на добро взаимо-
действие между компетентните 
органи. Предвид функциите на РЗИ 
по силата на териториалната им 
компетентност в областта на кон-
трола върху търговията с лекарст-
вени продукти и поради липсата на 
териториални подразделения на 
ИАЛ по места, са необходими нор-

 2. Създаване на условия за прила-
гане на Делегиран регламент (ЕС) 
2016/161 на Комисията от 2.10.2015 
г. за допълване на Директива 2001/
83/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета чрез установяване на 
подробни правила за показателите 
за безопасност, поставени върху 
опаковката на лекарствените 
продукти за хуманна употреба.

 3. Създаване на нормативни 
предпоставки за оптимизиране на 
контрола върху аптеките. 

 4. Забрана един и същ търговец 
да притежава едновременно раз-
решение за търговия на дребно и 
разрешение за търговия на едро с 
лекарствени продукти с цел оси-
гуряване на възможности за конку-
ренция между участниците на 
пазара в тези области. 

 5. Разширяване на възможности-
те за лечение на пациентите чрез 
регламентиране на прилагането на 
лекарствени продукти извън опре-
делените им показания при липса на 
друга алтернатива за лечение и са-
мо при наличие на научни основания 
за това. Това ще се осъществява 
само по изключение, под контрола 
на лекар, който ще носи цялата от-
говорност за това. Целта е да се 
дадат повече възможности за лече-
ние, в резултат на което да се 
постигне по-ефективно лечение 
в случаите, когато липсват други 
алтернативи за пациентите. 

 6. Създаване на Национална ап-
течна карта и подобряване на дос-
тъпа на гражданите до аптеки.
 
Правят се изменения и допълнения и 
в Закона за здравното осигуряване 
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мативни промени с оглед повишава-
не на ефективността на контрола, 
координацията и взаимодействие-
то между ИАЛ и РЗИ в изпълнение 
на законовите им правомощия. 

Създава се законово задължение за 
взаимодействие и координиране 
на дейностите на ИАЛ с РЗИ. Това 
изменение ще има за резултат по-
добро взаимодействие между тях в 
областта на контрола върху лекарс-
твените продукти с цел ефектив-
ното предотвратяване и преуста-
новяване на правонарушенията. 

Създава се възможност РЗИ, в рам-
ките на своята компетентност, да 
съдействат на ИАЛ при осъществя-
ване на дейностите по контрола 
върху лекарствените продукти на 
територията на съответната об-
ласт. На следващо място, за по-доб-
ро взаимодействие и контрол се 
създава задължение за РЗИ да уведо-
мяват ИАЛ за съставените актове 
за установяване на административ-
ни нарушения и за издадените нака-
зателни постановления за 
нарушения на ЗЛПХМ. 

С цел по-голяма ефективност за из-
дадените разпореждания за изтег-
ляне на лекарствени продукти се 
предоставя правомощие на РЗИ да 
осъществяват контрол по изпълне-
нието на разпорежданията за из-
тегляне на лекарствени продукти 
от обектите, разположени на тери-
торията на съответната област. 

Създават се нормативни регулации, 
които да доведат до по-оптимален 
достъп на населението до лекарст-
вени продукти от аптеки чрез съз-
даване на Национална аптечна кар-
та. С нея ще се определят потреб-



включва в списъка на забранените 
вещества по предложение на Воен-
номедицинска академия. Предложе-
нието е свързано с установен кли-
ничен случай на пациент, хоспита-
лизиран по спешност след употреба 
на цигара, съдържаща синтетичния 
канабиноид 5F-MDMB-PICA. 

Веществото вече е под контрол в 
САЩ, като са налице и докладвани 
случаи на интоксикaции, подчер-
тават от здравното ведомство. 
По химическа структура и фарма-
кологични свойства веществото 
може да се разглежда като аналог 
на вече поставения под контрол у 
нас в Списък I синтетичен канаби-
ноид 5F-ADB, за който има доклад-
ван и смъртен случай на терито-
рията на страната.

Целта на предложената промяна 
е поставянето на посоченото ве-
щество под контрол с оглед пре-
дотвратяване на трафика и раз-
пространението му у нас, казват 
от МЗ. Очакваният резултат е 
ограничаване рискът от злоупо-
треба с него. Срокът за обсъждане 
е 30 дни – до 21.09.2019 г. Адрес за 

F
Фарма общество

9

цевти на пълен работен ден, а ще 
се допуска работното време да бъ-
де не по-малко от два дни седмично 
по 4 часа. 

Предложените законови промени и 
описаните мерки за подобряване на 
достъпа на гражданите до лекарст-
вените продукти ще имат ясно де-
финиране на минималните потреб-
ности от дейности, осигурявани от 
аптеки, и стимулиране на „прибли-
жаването“ на аптеките до пациен-
тите в малките населени места. 

Мерките не създават администра-
тивни ограничения, нито водят до 
намеса в свободната конкурентна 
среда. Създава се възможност нав-
сякъде, където има недостиг, всич-
ки аптеки от съответната област 
да могат да разкриват втори/след-
ващ адрес, ако отговарят на зако-
новите изисквания.

Наркотични вещества

Списъкът с наркотични вещества у 
нас ще се увеличи с още едно. Това 
предвижда проект за допълнение на 
Наредбата за реда за класифицира-
не на растенията и веществата 
като наркотични, предложен от 
здравното министерство за общес-
твено обсъждане.

От МЗ обясняват в мотивите си, 
че на третото редовно заседание 
на Националния съвет по наркотич-
ните вещества от 19.06.2019 г., е 
взето решение за поставяне под 
контрол на веществото 5F-MDMB-
PICA (Метил 2-[[1- (5-флуоропентил)
индол—3-карбонил]амино]-3,3-диме-
тил-бутаноат). То е от групата на 
синтетичните канабиноиди и се 

ностите на населението от достъп 
до лекарствени продукти, осигуря-
вани от аптеки и ще се идентифи-
цират областите, общините и на-
селените места с недостиг от ап-
теки. С изготвянето на Национална 
аптечна карта ще се даде възмож-
ност да се установи достъпът на 
населението до аптеки според тях-
ното териториално разпределение, 
разпределението им според демо-
графската структура на население-
то и според дейностите, които те 
извършват. Ще се извърши оценка 
и на потребностите от магистър-
фармацевти, които работят в 
аптеките. 

Когато въз основа на Национална 
аптечна карта се установи недос-
тиг от аптеки и дейности, които 
те извършват, ще се прилагат мер-
ки за стимулиране на осигуряването 
на лекарствени продукти като в 
такива населена места ще могат 
да осъществяват дейност на вто-
ри или следващ адрес аптеки, полу-
чили разрешение за търговия на 
дребно с лекарствени продукти. 

Целта на предложението е да се 
стимулират действащите аптеки 
да разширят дейността си в насе-
лени места, в които има недостиг 
от аптеки. Най-често това са мал-
ките населени места, в които няма 
аптека. Разкриването на втори и 
следващ адрес ще изисква по-малки 
инвестиции и по-малко разходи за 
аптеките, тъй като администра-
тивната процедура за разкриване-
то му е максимално улеснена, разхо-
дите на администрацията са много 
ниски, съответно таксите за услу-
гата ще бъдат минимални. Няма 
да се изисква на втория/следващия 
адрес да работят магистър-фарма-



	 МФ
Наредба	Н-18

С четири месеца се удължава сро-
кът по прословутата Наредба Н-18 
на Министерството на финансите 
за фирмите, които използват соф-
туер за управление на продажбите 
(СУПТО). Така вместо до 30 септем-
ври те ще имат време до края на 
януари 2020 г. да отговорят на изис-
кванията на нормативния акт.

За електронните магазини пък сро-
кът се измества за 31 март на след-
ващата година. Предложенията са 
на Националната агенция за прихо-
дите (НАП), като оттам заявиха, че 
очакват текстовете да получат 
одобрението на министъра на фи-
нансите. След това ведомството 
трябва да публикува конкретните 
текстове за обществено обсъжда-
не на сайта си.

Новите изисквания към търговците 
бяха приети през есента на мина-
лата година с цел да се ограничи 
сивият сектор, като според НАП 
от укриване на обороти фискът гу-
би годишно около 330 млн. лв. Участ-
вали в работните групи твърдят, 
че освен сроковете ще има и други 
промени в текстовете, като напри-
мер отпадане на изискването, кога-
то се плаща с карта при поръчка 
онлайн, да се изисква издаването на 
касова бележка от е-магазините.

	 FDA
Нов	антибиотик получи 
разрешение в САЩ

Американската администрация по 
храните и лекарстватa (FDA) одоб-

и документите към заявлението. 
Министерството предлага промяна 
и по отношение навременното оси-
гуряване на необходимите за лече-
нието на деца у нас лекарствени 
продукти, включително за деца с он-
кологични заболявания и медицински 
изделия, които не се покриват от 
НЗОК.

За целта пациентите или родите-
лите на децата ще упълномощават 
съответната болница да ги предс-
тавлява в процедурата по подаване 
на заявлението. „Като резултат ще 
отпадне ангажиментът на родите-
лите да се занимават с документа-
цията, а процедурата ще се провеж-
да на ниво болница – НЗОК“, пише в 
проектодокумента. Съкращават се 
и сроковете както за разглеждане и 
одобрение от НЗОК на заявленията, 
така и за издаване на съответния 
административен акт.

Болниците вече ще могат да пра-
вят заявки за лекарства за по-про-
дължителен период от време, като 
планират необходимите за пациен-
тите им количества. Целта е да 
не се стига до недостиг или липса 
на лекарствени продукти. Предла-
гат се и промени в Наредба №10 от 
2011 г. за лечение с неразрешени за 
употреба в България медикаменти. 
Това ще става от ръководителите 
на лечебните заведения, след осъ-
ществяване на контакт с МЗ, тър-
говците на едро и другите лечебни 
заведения в страната. Ясно са раз-
писани и задълженията на МЗ. Цел-
та е да бъде гарантирано бързото 
и ефективно лечение с неразрешени 
лекарствени продукти при липса на 
друга терапевтична алтернатива, 
подчертават от здравното 
ведомство.

изпращане на становища и предло-
жения: vzidarova@mh.government.bg

Трансплантации 

Трансплантациите на органи и ство-
лови клетки в чужбина вече ще мо-
же да се извършва и в страни извън 
ЕС. Това предвиждат промени в На-
редба №2 от 2019 г., предложени от 
здравното министерство за общес-
твено обсъждане. Досега тези дей-
ности можеха да се финансират от 
нашето ведомство, само ако се 
правеха в държави членки на ЕС. 
Вече ще се извършват в най-подхо-
дящото за съответния пациент 
лечебно заведение в чужбина.

МЗ прави изменения в регламента, 
за да улесни лечението на деца в 
чужбина. Причината е в установени 
затруднения, които съпътстват 
процедурата по одобряване и зап-
лащане на необходимите медицин-
ски услуги, уточняват от ведомст-
вото. Предложенията са разрабо-
тени съвместно с представители 
на НЗОК, на родители на деца с он-
кохематологични заболявания и на 
лечебните заведения, в които тези 
деца се лекуват, подчертават от 
здравното министерство. 
 
Според МЗ, с новите текстове ще 
бъде облекчен достъпът на българ-
ските граждани, в това число и на 
децата, до качествена и навремен-
на медицинска помощ. Заради конс-
татирани затруднения на родите-
лите при попълване на декларации 
за наличие на дарителски сметки и 
ползването им, МЗ предлага премах-
ване на това изискване. Освен това 
вече ясно се регламентират съдър-
жанието на декларациите, а също 
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пазара болкоуспокояващи, които 
са въвеждали пациентите в заблуж-
дение. По този начин съдът уважи 
иска, предявен срещу „Джонсън & 
Джонсън“ от прокуратурата на 
щата Оклахома.

Компанията обяви, че ще обжалва 
съдебното решение. Кризата с 
опиоидите, която специалистите 
смятат за един от най-сериозните 
проблеми на американското здра-
веопазване, започва през 90-те го-
дини на миналия век. Медицинското 
издание СТАТ (STAT) прогнозира, че 
ако не бъдат взети спешни мерки, 
то от свръхдози опиоиди в Съеди-
нените щати през следващите 
десет години могат да умрат 
около 500 000 души.
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ри Xenleta (лефамулин) за лечение на 
възрастни с бактериална пневмо-
ния, придобита в общността. Нови-
ната идва на фона на засилващата 
се глобална заплаха от антимикроб-
ната резистентност, при която 
познатите антибиотици нямат 
ефект в битката с бактериите.

„Това ново лекарство предоставя 
друга възможност за лечение на па-
циенти с придобита в общността 
бактериална пневмония, което е 
сериозно заболяване“, каза Едуард 
Кокс, директор Офиса за антими-
кробните продукти към FDA. Пнев-
мония придобита в общността е 
болест, която възниква и се развива 
в социална среда, извън болница. Тя 
представлява остра инфекция на 
белите дробове. Според данни на 
центровете за контрол и превен-
ция на заболяванията всяка година 
в САЩ около един милион души са 
хоспитализирани с пневмония, при-
добита от общността, а 50 000 
души умират от болестта.

Безопасността и ефикасността 
на Xenleta е оценена в две клинични 
проучвания, в които са участвали 1 
289 пациенти с CABP. В тези про-
учвания лечението с Xenleta е срав-
нено с друг антибиотик моксифлок-
сацин със или без линезолид. Проуч-
ванията показват, че пациентите, 
лекувани с Xenleta, имат сходни про-
центи на клиничен успех като тези, 
лекувани с моксифлоксацин. Новият 
антибиотик е предназначен както 
за прием през устата, така чрез 
инжекция.
 
Най-честите нежелани реакции, съ-
общени при пациенти, приемащи 
Xenleta, включват диария, гадене, 
реакции на мястото на инжекти-

ране, повишени чернодробни ензими 
и повръщане. Xenleta има потенциа-
ла да предизвика промяна в показа-
нията на ЕКГ. Медикаментът също 
така не трябва да се прилага при 
пациенти с известна свръхчувст-
вителност към лефамулин или към 
други съставки на плевромутилино-
вия антибиотичен клас и на Xenleta.

Въз основа на констатациите за 
увреждане на плода при проучвания 
върху животни, бременни жени и же-
ни, които биха могли да забремене-
ят, трябва да бъдат информирани 
за потенциалните рискове от Xen-
leta. Жените, които биха могли да 
забременеят, трябва да бъдат по-
съветвани да използват ефективна 
контрацепция по време на лечение 
с Xenleta и два дни след окончател-
ната доза. Xenleta получи квалифи-
кацията на FDA за квалифициран 
продукт от инфекциозни заболява-
ния (QIDP). Обозначението QIDP се 
дава на антибактериални и проти-
вогъбични лекарствени продукти, 
предназначени за лечение на сери-
озни или животозастрашаващи 
инфекции.

Рекордна глоба за 

„Джонсън	&	Джонсън“

Американски съд осъди компанията 
да плати 572 милиона долара на ща-
та Оклахома. Според съда тя е до-
принесла за кризата с опиоидите, 
която доведе до смъртта от 
свръхдози на десетки хиляди хора.

„Кризата с опиоидите опустоши 
щата Оклахома“, заяви съдията, пос-
тановил решението. Съдът моти-
вира решението си с аргумента, че 
компанията е разпространила на 
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ция на оборотите в топ 5 прескрип-
торни категории: средно 73% от 
продажбите в стойност са концен-
трирани в продуктите за сърдечно-
съдова, стомашно-чревен тракт, 
нервна система, антинеопластични. 

Прескрипторното портфолио пред-
ставлява 71% от продажбите в ап-
теките в стойност и за последни-
те 12 месеца бележи лек спад като 
обем продажби. През годините наб-
людаваме значителна концентра-

През първата половина на 2019 
г. се наблюдава скромен ръст 

на пазара. На годишна база про-
дажбите в стойност се равняват 
на общо 3,706 млн. лв., в това число 
включваме прескрипторните про-
дукти, лекарствата без лекарско 
предписание и хранителните до-
бавки. Общият пазар от своя 
страна нараства с малко над 6% 
спрямо продажбите през 2018 г., 
като 2/3 от ръста се дължи на 
прескрипторните продукти. Ап-
течният канал бележи ръст от 
5% спрямо миналата година, а 
болничният канал бележи по-
значителен ръст от 12%. 

Както и предходните години, ръс-
товете в стойност изпреварват 
нарастването на продажбите в 
опаковки, което подсказва струк-
турата на ръста: за прескриптор-
ното портфолио основен принос 
имат иновативните, скъпостру-
ващи терапии, а при CH (лекарст-
ва без лекарско предписание и хра-
нителни добавки) се наблюдава 
превключване към по-висок ценови 
клас продукти. 

Сегмент 
Продажби в 
стойност  
[млн. лв.] 

Ръст в 
стойност 
[%] 

Номинален ръст 
в стойност  
[млн. лв.] 

Продажби в 
опаковки 
[млн. бр.] 

Ръст в опаковки 
[%] 

Аптечен канал Rx 

(само 
прескрипторни) 

              

2,138  

                

3.77%  

                   

78  

                 

143  

               

- 0.37% 

CH (OTC+ 
хранителни 
добавки)1) 

                 

871 

                

8.45%  

                   

68  

                 

125  

                

0.24%  

Аптечен канал 

(Rx+CH) 

              

3,009 

                

5.08%  

                 

146  

                 

268  

               

0% 

Болничен канал Rx 

(само 
прескрипторни) 

                 

697  

              

12.05%  

                   

75  

                 

  37  

               

- 4.70% 

Общ пазар  

(Rx+CH) 

            

3,706  

             

 6.33%  

               

221  

               

305  

            

- 0.67% 

 

Табл. 1. Динамика на пазара в България, последни 12 месеца към 06.2019 
продажби по цени към краен клиент. Пазарът на CH (OTC + FS) включва 
само 01–19; 97 (без дерматологична козметика, бебешки храни, грижи 
за пациенти)
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През последните 12 месеца всички 
от изброените категории бележат 
ръстове, с изключение на категори-
ята на антиинфекциозните (заради 
терапиите за Хепатит С). Вътре в 
групата има компании с двуцифрен 

ръст (Pfizеr) и компании със значи-
телен спад (Actavis, GSK). Novartis е 
водещата Rx Корпорация на апте-
чен канал с 134 млн. лв. продажби в 
стойност за последните 12 месеца 
спрямо 06.2019. 

На годишна база се наблюдава скро-
мен ръст от 4% на сегмента ле-
карства без лекарско предписание 
и хранителни добавки.

Благодарение на партньорството 
ни с аптеки в цялата страна, за 
сегмента лекарства без лекарско 
предписание и хранителни добавки, 
можем да представим тенденции 
за реалното потребление – именно 
продажбите от аптека към краен 
клиент – без изкривяването на 
ефекта на презареждане на 
аптеките!

Пазара на ОТС продуктите и хра-
нителните добавки, измерен на 
ниво покупки на аптеките, бележи 
по-слаби ръстове. Продажбите в 
стойност на този сегмент дости-
гат до 880 млн. лв. през последни-
те 12 месеца, по цени към краен 
клиент. 

ОТС-тата са малко над половината 
от продажбите в стойност и също 

Фарма общество
F

# Корпорации  Продажби в 
стойност  
[млн. лв.] 

Ръст в 
стойност 
[%] 

Продажби пазарен 
дял [%] 

Продажби в 
опаковки 
[млн. бр.] 

Ръст в 
опаковки 
[%] 

1   NOVARTIS 134 1.35% 6.25 % 7 -0.79% 

2   ABBVIE 120 3.37%  5.62 % 0.07 17.82% 

3   ACTAVIS 117 -8.97% 5.48  % 17 -11.17% 

4   PFIZER 109 12.89% 5.11 %  4 6.19% 

5   ASTRAZENECA 94 1.64%  4.41 %  3  1.40% 

6   GLAXOSMITHKLINЕ  87  -7.94% 4.07 % 4 -2.03% 

7   BOEHRINGER I  78 7.19% 3.67 % 2  3.15% 

8   MENARINI  76 9.21% 3.57 %  7 2.47% 

9   SERVIER 73 -3.41% 3.43 %  6 -3.82% 

10   TCHAIKAPHARMA 
BG 72  4.54% 3.35 % 7 -0.70% 

Top 10  961 1.36% 44.96  % 57 -3.43% 

Други 1,177 5.83% 55.04  % 86 1.76% 

ОБЩО 2,138  3.77% 100 % 143 - 0.37% 

 

Табл. 2. RX корпорации, 
Аптечен канал, 2019 г.
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основният отговорник за нараства-
нето на сегмента: добавят 20 млн. 
лв. продажби допълнително спрямо 
предходните 12 месеца без значимо 
увеличение на обема продадени 
лекарства без рецепта.
 
Хранителните добавки, които поч-
ти достигнаха продажбите на ОТС-
тата, растат като брой продадени 
опаковки, но изостават като нара-
стване в стойност. В сегмента 
лекарства без рецепта и хранител-
ните добавки, концентрацията на 
пазара е сравнително по-ниска, топ 
10 корпорации отговарят за 35% от 
продажбите в стойност.

Пожелаваме успехи и нови постиже-
ния през втората половина на 2019 
година! А на нашите партньори от 
аптеките, искаме да знаете, че ви-
наги сме на разположение за инфор-
мация за състоянието на пазара.
Успех!

Сегмент 
Продажби в 
стойност  
[млн. лв.] 

Ръст в 
стойност 
[%] 

Номинален 
ръст в 
стойност  
[млн. лв.] 

Продажби в 
опаковки 
[млн. бр.] 

Ръст в 
опаковки 
[%] 

ОТС 457 4.58% 20 81 0.3% 

Хранителни 
Добавки 

424 3.44% 14 44 5.1% 

Общо  880 4.03% 34 125 2.0% 

 

Табл. 4. Динамика на пазара 
на лекарства без лекарско 
предписание и хранителни 

добавки, ниво на одит продажби 
към краен клиент, 2019 г.

Табл. 3. Топ 10 корпорации 
пазара на лекарства без 
лекарско предписание и 

хранителни добавки, 2019 г., 
ниво на одит продажби към 

краен клиент

# Корпорации  Продажби в 
стойност  
[млн. лв.] 

Ръст в 
стойност 
[%] 

Продажби пазарен 
дял [%] 

Продажби в 
опаковки 
[млн. бр.] 

Ръст в 
опаковки 
[%] 

1 ACTAVIS 46 3.9% 5.3% 13 -4.5% 

2 SOPHARMA 38 -1.4% 4.3% 14 -8.2% 

3 GLAXOSMITHKLINE 34 5.3% 3.8% 4 2.6% 

4 NOVARTIS 34 9.4% 3.8% 4 3.8% 

5 SANOFI-AVENTIS 32 10.8% 3.7% 4 4.4% 

6 RECKITT 
BENCKISER 32 

12.3% 3.6% 4 
9.8% 

7 VEDRA  25 6.5% 2.9% 2 0.6% 

8 WALMARK 25 -0.1% 2.8% 2 2.6% 

9 NATURPRODUKT  24 -0.8% 2.8% 2 -3.1% 

10 BAYER 21 -19.2% 2.3% 3 -29.3% 

Топ 10 311 2.93% 35% 51 -4.3% 

Други 569 4.6% 65% 74 -0.5% 

Общо 880 4.0% 100% 125 2% 
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Висок имунитет и жизненост през целия ден

IMUNOHealth Forte

Имунитет – една от най-често употребяваните 
думи и има защо. Всичко е пряко свързано със 
защитата вътре в нас – имунитетът. Той се 
повлиява от качеството и начинът ни на живот. 
От него зависят толкова много неща, като 
работоспособността ни, шансът да пропуснем 
грипната вълна, тенът на лицето и дори 
нашата сексуалност.

Koгaтo тялoтo e пpeyмopeнo, зa нeгo e пo-
тpyднo дa ce бopи c нeгaтивните външни 
фaктopи. Oceмтe чaca cън нa дeнoнoщиe 
ocигypявaт нe caмo бoдpocт и дoбpo нacт-
poeниe, нo и cилнa имyннa cиcтeмa. 

Когато имунитетът е устойчив, той се грижи 
да съхрани равновесието в организма, незави-
симо от промените в заобикалящата го среда. 
Съставните елементи на имунната система 
действат в изключително добър синхрон и вза-
имодействие, за да се противопоставят на 
агресията на вируси, бактерии и гъбички, проник-
нали в тялото. Когато в него попаднат чужди 
тела, причиняващи инфекции, лимфоцитите 
образуват антитела срещу тях. Ако обаче 
имунитетът е слаб, клетките не могат да 
произвеждат антитела достатъчно бързо и 
чуждите тела нахлуват в организма.

Най-добрият начин за висок имунитет са природ-
ните средства, които нямат странични ефекти 
и са способни да изградят по естествен път, 
един здрав и устойчив имунитет. 

Имунохелт Форте е вашият партньор за пости-
гане на висок имунитет. Той е високоефективен 
продукт със силата на 5 природни имуномодула-
тора, които спомагат за засилване на имуните-
та на цялото семейство. Една перфектна при-
родна комбинация, в която са събрани натурални-
те екстракти от Лактоферин, Ацерола и Черен 
бъз, Бета глюкани, Инозитол и Цинк.

 ЛАКТОФЕРИНЪТ тонизира и подоб-
рява общото състояние на детския 
организъм. 

 АЦЕРОЛАТА е сред първенците по 
съдържание на витамин С. Отличен 
източник на антиоксиданти, протеини, 
желязо и калций. 

 БЕТА ГЛЮКАНИТЕ спомагат за 
повишаване естествената защита и 
по-доброто общо състояние на детския 
организъм. 

 ЧЕРНИЯТ БЪЗ също е на челна позиция 
сред най-добрите натурални средства, 
които подпомагат функцията на 
имунната система.







заедно в полза на обществото 
и природата

и



ХРОМ



Козметика                     K











Стинг АД

www.stingpharma.com

web.stingpharma.com


