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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0267/2010, внесена от Милена Пехливанова, с българско 
гражданство, от името на сдружението „Държавата да възстанови 
безплатните лекарства за онкоболните деца“, относно липсата на достъп до 
лекарства за лечение на рак в България

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията се оплаква от липсата на достъп в България до лекарствата 
Kidrolase (INN: asparaginase) и Puri-nethol (INN: mercaptopurine), разрешени за лечение 
на левкемия, в резултат на това, че в началото на 2009 г. тези лекарства са премахнати 
от позитивния списък на лекарствата, имащи право на субсидия. Вносителката на 
петицията посочва, че родителите на децата, страдащи от левкемия, са принудени да 
купуват тези лекарства в чужбина и че децата на родителите, които не могат да си 
позволят това, са оставени на произвола на съдбата. Тъй като българското 
министерство на здравеопазването не е показало никакво желание да разреши този 
сериозен проблем, който застрашава живота на много деца, страдащи от левкемия, 
вносителката на петицията моли Европейския парламент да се намеси и да проучи дали 
това положение отговаря на принципите на ЕС за защита на здравето на европейските 
граждани и техния достъп до жизненоважни лекарства.  

2. Допустимост

Обявена за допустима на 17 юни 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 2 септември 2010 г.

Медицински продукти, съдържащи като активна съставка asparaginase или 
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mercaptopurine са разрешени съгласно националните процедури за издаване на 
разрешителни в редица държави-членки за лечение на остра лимфобластна левкемия.

Съгласно базата данни на разрешените за употреба лекарствени продукти, поддържана 
от компетентния орган в България, Изпълнителната агенция по лекарствата 
(www.bda.bg), два лекарствени продукта, съдържащи тези активни съставки, са 
разрешени за употреба в България под търговските наименования Kidrolase и Puri-
Nethol. От това следва, че споменатите от вносителката на петицията лекарствени 
продукти по принцип са достъпни в България. Въпреки това изглежда разходите за тях 
не се възстановяват.
Докато процедурите за издаване на разрешение за употреба на лекарствени продукти са 
напълно хармонизирани от законодателството на Съюза, мерките за възстановяване на 
разходи от страна на националните здравноосигурителни системи не са хармонизирани.

Съгласно член 168 от ДФЕС действията на Съюза в областта на общественото здраве 
трябва да зачитат изцяло правомощията на държавите-членки при организирането и 
предоставянето на здравни услуги и медицински грижи, както и при разпределянето на 
ресурсите, които са им предоставени.

Освен това Директива 2001/83/EО за утвърждаване на кодекс на Общността относно 
лекарствени продукти за хуманна употреба предвижда, че разпоредбите на Директивата 
„не засягат правомощията на органите на държавите-членки нито по отношение на 
определянето на цените на лекарствените продукти, нито по отношение на 
включването им в обхвата на националните здравноосигурителни системи, на базата на 
здравни, икономически и социални условия“.

В тази рамка националните органи са свободни да определят цените на лекарствените 
продукти и да определят леченията, разходите за които да бъдат възстановявани от 
системата за социално осигуряване, при условие че техните решения са взети по 
прозрачен начин в съответствие със законодателството на Съюза1 Това означава, че 
специални лекарства може да бъдат възстановявани в някои държави-членки, но в 
други не, в зависимост от целите на националното обществено здравеопазване, 
анализите разход-ефективност, както и други фактори.
Заключение

При пълно разбиране на загрижеността на родителите във връзка с възможно най-
доброто лечение на техните деца, трябва да се посочи, че въпросите, свързани с 
възстановяването на разходи за определени лекарствени продукти остават до голяма 
степен в националните компетенции на всяка отделна държава-членка.  Комисията 
следователно не разполага със законни правомощия да изисква от държава-членка 
включването на определен лекарствен продукт в позитивния лекарствен списък, 
предназначен за целите на възстановяване на разходи.

                                               
1 Вж. по-конкретно Директива 89/105/ЕИО от 21 декември 1988 г. относно прозрачността на мерките, 
регулиращи цените на лекарствени продукти за употреба от човека и включването им в обхвата на 
националните системи за здравно осигуряване (ОВ L 40, 11.2.1989 г., стр. 8). 
http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/eudralex/vol-1/dir_1989_105/dir_1989_105_en.pdf


