
        

29.09.2022 

До г-н Никола Стоянов  
Служебен министър на икономиката и индустрията 
 
До г-н Росен Христов, 
Служебен Министър на Енергетиката, 
 
До д-р Асен Меджидиев, 
Служебен Министър на Здравеопазването 
 
До г-жа Росица Велкова-Желева 
Служебен министър на финансите 
 
До Проф. Илко Гетов 
Председател на НСЦРЛП 
 
До Членовете на НСЦРЛП 
 
Копие: 
До г-н Гълъб Донев 
Служебен Министър Председател 
 
Относно: Отворено писмо на Съвета по Енергетика (TTE) към „Лекарства за Европа“ 
(напълно подкрепено и от БГФармА) до европейските министри на енергетиката и 
отговорните европейски комисари относно инфлацията и разходите за енергия, които 
оказват влияние върху доставките на основни генерични лекарства  
 
Уважаеми дами и господа, 
 
Съветът по Енергетика (TTE) към Лекарства за Европа изпраща отворено писмо (напълно 
подкрепено и от БГФармА) до европейските комисари по икономика, енергетика, 
здравеопазване и вътрешна търговия относно проблема с инфлацията и разходите за 
електроенергия, които оказват сериозно влияние върху доставките на основни генерични 
лекарства. 
 
През последното десетилетие лекарствата без патент, които представляват 70% от 
отпуснатите лекарства в Европейския съюз, са обект на стриктно ценово регулиране, на 



мерки за бюджетни икономии и тръжни процедури с най-ниска цена, причинявайки 
значителна ценова ерозия и неустойчива ситуация за производителите. Това се влоши от 
кризата с Covid-19 и войната в Украйна, което драстично увеличи общата инфлация (сега 
над 9%, в България 17%), разходите за суровини (повишени с 50-160%), транспортните 
разходи (до 500%) и драстично повишаване на цените на енергията.  
 
Цените на газа и електроенергията достигнаха рекордни нива през 2022 г., след руската 
инвазия в Украйна и някои от нашите производители са изложени на риск, поради 
ограничаване на доставките на газ или да не могат да продължат производствените си 
дейности, поради високите цени. Достигна се до десетократно покачване на цените на 
електроенергията за някои от нашите фабрики в Европа и това заплашва да подкопае 
доставките на лекарства и усилията на нашата индустрия да инвестира в производството в 
Европа.  
 
Лекарства за Европа, заедно с БГФармА, приветстваме работата на Съвета по съхранение и 
координиране намаляването на зависимостта от газ, който подчертава критичните 
условия за поддържане на обемите на производство на лекарствени продукти. Също така 
е наложително ЕС да въведе мерки за намаляване на енергийните разходи за сектора на 
производство на генерични лекарствени продукти, който не може законно да повишава 
цените никъде в Европа поради референтни цени.  
 
Неотдавнашното предложение на Комисията1, което ще бъде обсъдено на следващото 
заседание на Съвета по енергетика, представлява положителна стъпка в тази посока, но то 
трябва да въведе ясни препратки към индустриалните сектори, които са критични за 
обществото, за да се гарантира, че независимо от размера на компанията, те могат да се 
възползват от предложена дерогация, позволяваща на държавите-членки да прилагат 
намеса при определянето на цените за доставка на електроенергия към Малки и Средни 
Предприятия /SME’s /(член 11).  
 
Освен това от съществено значение е държавите членки да изключат фармацевтичната 
индустрия от мерките за намаляване на разходите в своите национални планове за 
сигурност на доставките на газ при извънредни ситуации, които следва да бъдат 
актуализирани до 31 октомври 2022 г., в съответствие с насоките на Комисията „Безопасен 
газ за безопасна зима“2. Също така настояваме секторът за производство на лекарства 
без патент да бъде включен във временната кризисна рамка на мерки за държавна 
помощ, в подкрепа на икономиката, след агресията срещу Украйна от страна на Русия3.  
 
Тези стъпки биха били от решаващо значение за опазването на общественото здраве, 
което разчита на достъпни лекарства без патент за фармацевтични грижи. Всяко спиране 
на производството, дори временно, би имало пагубно въздействие върху доставките на 
лекарства за пациентите и би изисквало значителни усилия и големи забавяния за 
възобновяване на дейността. Някои лекарства (напр. стерилни, биологични вещества и 
антибиотици) се произвеждат с високоспециализирано нагряване и охлаждане за тяхното 
производство или се прилагат енергоемки процеси за производство на активните съставки 



или лекарствена форма. Това изисква непрекъснато снабдяване с енергия на достъпни 
цени, което позволява на европейските производители да се конкурират с Китай, където 
цените на промишлената енергия са контролирани.  
 
Докато всички наши доставчици увеличават разходите си, нашият сектор не може да 
коригира цените на своите продукти. Ние работим на силно регулиран пазар, където 
цените на лекарствата се определят от националните органи за ценообразуване и 
реимбурсиране и подлежат на автоматични мерки за намаляване на цените, известно 
като референтно ценообразуване. Повечето държави-членки прилагат допълнителни 
мерки за намаляване на цените на нашите лекарства под формата на замразяване на 
цените, мерки за връщане на средства, задължителни отстъпки, договори за отстъпки и 
неподлежащи на обсъждане намаления на цените. Тази комбинация от нарастване на 
разходите и политики за контрол на цените застрашава наличието на лекарства и прави 
производството в ЕС неустойчиво.  
 
Нашият сектор има морално и правно задължение да поддържа доставките на лекарства 
за Европа и ние сме напълно ангажирани да го направим. Не можем обаче да работим в 
среда, съчетаваща необуздано нарастване на разходите, поради инфлация, с политики, 
които непрекъснато понижават цените. Ето защо ние призоваваме ЕС да ни помогне да се 
справим с тази предизвикателна ситуация с устойчиви политики, които са в съответствие с 
европейската стратегическа автономия.  
 
Medicines for Europe и БГФармА, доказаха своя ангажимент към сигурността на доставките 
на лекарства по време на пандемията Covid-19, подкрепата си за Украйна и чрез 
реинвестиране в европейското производство на лекарства. Готови сме да работим заедно 
с Комисията и държавите-членки, за да гарантираме, че настоящата криза няма да 
подкопае достъпа и наличието на лекарствени продукти. 
______________________________________________________________________________ 
1 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022PC0473)  
2 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022DC0360&qid=1658479881117#document2)  
3(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02022XC0324%2810%29-20220720)   

 
 
С уважение: 

        
Николай Хаджидончев, 
Председател на УС на БГФармА 
 

За контакти: 02/4219791, 0888852495, 0888585339, е-mail: office@bgpharma.bg 


