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КРАТЪК ПРЕГЛЕД И ТАКСОНОМИЯ НА 

СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА СПОДЕЛЯНЕ НА РИСКА 

Risk-Sharing Agreements: rapid overview and taxonomy 

SUMMARY. Risk Sharing Agreement (RSA) is an 
increasingly used method of reaching an agreement 
between payers and marketing authorization holders 
(MAH). RSAs are generally confidential, because of 
external price referencing, making it difficult to access 
scientific publications from which information about 
their structure, details, and mechanisms could be 
obtained. By introducing the RSA, payers aim to provide 
patient access, but at a confidential and fair price. RSA 
can be divided into financial-based RSA and 
performance-based RSA. Each of the different types of 
agreements has its advantages and disadvantages. 
Companies, which bravely enter into RSAs, generally 

deeply understand how their product delivers value and can measure it with specific outcomes, which are 
objective, clearly defined, reproducible and difficult to manipulate. 

 

СПОРАЗУМЕНИЯТА ЗА СПОДЕЛЯНЕ НА 
РИСКА (ССР) са все по-често употребявано 
средство за постигане на договорености между 
платците и притежателите на разрешение 
за употреба (ПРУ).1  

ССР осигуряват на ПРУ възможността да 
получат бърз достъп до пазара, изпреварвайки 
конкуренцията, а от гледна точка на платците 
ССР спомагат за  преодоляването на 
несигурността по отношение на 
представянето на новия лекарствен продукт и 
неговите действителни клинични и 
икономически резултати в реални условия. 
ССР са добро решение, удовлетворяващо и най-
важната страна – пациентите, тъй като те имат 
достъп до най-новите потенциално ефективни 
лечения. В този смисъл ССР представляват и 
една добра инвестиция в събирането на 
доказателства. Платците са по-благоприятно 

настроени към ССР, които не добавят 
административни разходи за тяхното 
управление и проследяване на резултата, а и 
разчитат на мониториране на процедури, 
които вече се осъществяват на таргетната 
популация.2 

 

ЗДРАВНА ПОЛИТИКА И ПРАКТИКА  
 

ССР обикновено са строго конфиденциални, 
поради външното референтно ценообразуване, 
което затруднява достъпа до научни 
публикации, от които може да се черпи 
информация за тяхната структура, детайли и 
механизми. В Централна и Източна Европа 
(ЦИЕ) предимно, но не само,  те са и средство за 
постигане на диференцирано ценообразуване, 
конфиденциалността им защитава 
фармацевтичните компании от външното 

1С. Джамбазов, Г. Славчев, А. Алексиев, Ж. Колев, Т. Веков. 

ДОГОВОРЯНЕ ЧРЕЗ СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА СПОДЕЛЯНЕ НА 

РИСКА - ВЪЗМОЖНОСТИ И МЕТОДИ, Българско списание 

за обществено здраве, Том 10, кн. 4, 2018 г., стр. 15-20 

2Т. Веков, П. Салчев, Сл. Джамбазов, Пл. 

Димитров, ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА 
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ВТОРО ИЗДАНИЕ, 2019 г. 
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референтно ценообразуване. ССР са много 
повече от техника за управление на 
несигурността - в ЦИЕ те са и двигател за 
стартирането на интегрирани регистри в 
съществуващите системи за събиране на 
данни.3  

 
ЦЕЛИ НА ССР  
 
Чрез въвеждането на ССР платците целят 
осигуряване на достъп до лечение на своите 
пациенти, но на конфиденциално договорена и 
справедлива цена, което неутрализира риска по 
отношение на:  
 
1) разликите между ефикасност и 
ефективност; 
2) продължителността на лечение, с която 
продуктът кандидатства пред Комисията по 
ОЗТ;  
3) средната доза, върху която стъпват 
изчисленията на разхода на ПРУ;  
4) размера на таргетната популация.  
 
Изброените рискове са непосилни да бъдат 
поети само от едната страна и платците имат 
желание да ги споделят с ПРУ.  
 
ТРАНСФЕР НА РИСКА 
 
Трансферът на риска може да бъде под 
формата на: 
 
• пълно обезщетение от едната страна; 
• пропорционално разпределение между 
страните;  
• договорени прагове, до които платецът да 
заплаща 100% и над които, до определен таван на 
общи разходи, рискът да е споделен в рамките на 
договорени пропорции.  
 
За да се адресират всички рискове, които ССР 
носи както за едната, така и за другата страна,  
е редно една фармацевтична компания да си 
отговори на следните въпроси  преди да 
стартира процеса 4,5:  

1) Какви са потенциалните ползи? - по-бърз и 
гарантиран достъп до реимбурсация, 
изпреварване на конкуренцията или 
установяване на трайни партньорски 
отношения с платеца;  
 
2) Колко сме сигурни, че можем да 
гарантираме здравните ползи, които 
предоставя продуктът? - разбираме ли 
достатъчно добре добавената полза на нашия 
продукт, разполагаме ли с надеждни 
измерители на здравните ползи;  
 
3) Разполагаме ли с конкретните умения и 
способности, за да сключим, въведем в 
практиката и администрираме успешно 
подобни споразумения? - преговорите са 
дълги и потенциално могат да доведат  
до множество разходи, възможностите за 
анализиране на RWD не са в еднаква степен 
надеждни за всички диагнози и пациентски 
популации, капацитетът за анализиране на 
данни е различен за различните компании и 
външни доставчици на тази услуга са често 
предпочитания подход.  
 
Преди да се преговаря с платците е необходимо 
да се подбере най-вярната стратегия и най-
подходящият вид ССР. Кой сценарий ще бъде 
избран зависи от целта – дали се цели 
постигане на по-добри резултати по 
отношение на разходната ефективност, 
оптимизация на бюджетното въздействие или 
пък и двете.  
 

ВИДОВЕ ССР 

Тъй като не са публично достъпни конкретни 
данни от ССР, можем да обобщим видовете ССР 
във фигура 1. В най-общ план ССР се делят на 
такива, които се основават на финансови 
показатели, и такива, които се основават на 
показатели за измерване на здравните 
резултати на продукта.6  

Всеки един от различните видове 
споразумения има своите предимства и 
недостатъци. Изборът е въпрос на управленско 
решение и трябва да бъде направен 
внимателно само след като са разгледани 
всички възможни сценарии и бъде избран най-
подходящият вид ССР риска за конкретния 
продукт, индикация, таргетна популация, 
наличие/липса на данни.

3А. Дачева, С. Джамбазов, Г. Славчев, Т. Веков, Ж. Колев. 

ВИДОВЕ СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА СПОДЕЛЯНЕ НА РИСКА –

ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ, ПРИЛОЖЕНИЕ В 

ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА, сп. Обща медицина, 

том XXII, бр. 2, 2020г., стр. 72-76 



 02/2021 

hta.bg                                                                                             HTA Review 
 

P
ag

e3
 

ФИГУРА 1. ВИДОВЕ СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА СПОДЕЛЯНЕ НА РИСК

 

Референции:
 

1. С. Джамбазов, Г. Славчев, А. Алексиев, Ж. Колев, Т. Веков. ДОГОВОРЯНЕ ЧРЕЗ СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА СПОДЕЛЯНЕ НА РИСКА - ВЪЗМОЖНОСТИ И 
МЕТОДИ, Българско списание за обществено здраве, Том 10, кн. 4, 2018 г., стр. 15-20 
https://www.researchgate.net/publication/331000089_DOGOVORANE_CREZ_SPORAZUMENIA_ZA_SPODELANE_NA_RISKA_-
_VZMOZNOSTI_I_METODI_RISK_SHARING_AGREEMENTS_-_OPPORTUNITIES_AND_METHODS  

1. Т. Веков, П. Салчев, Сл. Джамбазов, Пл. Димитров, ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ОЦЕНКА НА ЗДРАВНИ ТЕХНОЛОГИИ, ВТОРО ИЗДАНИЕ, 2019 г. 
https://www.researchgate.net/publication/331547807_Dobri_Praktiki_za_Ocenka_na_Zdravni_Tehnologii  

2. А. Дачева, С. Джамбазов, Г. Славчев, Т. Веков, Ж. Колев. ВИДОВЕ СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА СПОДЕЛЯНЕ НА РИСКА –ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ, 
ПРИЛОЖЕНИЕ В ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА, сп. Обща медицина, том XXII, бр. 2, 2020г., стр. 72-76 
https://www.researchgate.net/publication/341525215_VIDOVE_SPORAZUMENIA_ZA_SPODELANE_NA_RISKA_-
_PREDIMSTVA_I_NEDOSTATCI_PRILOZENIE_V_CENTRALNA_I_IZTOCNA_EVROPA  

3. Carlson, JJ, LP Garrison, SD Sullivan. PAYING FOR OUTCOMES: INNOVATIVE COVERAGE AND REIMBURSEMENT SCHEMES FOR PHARMACEUTICALS. Journal 
of Managed Care Pharmacy, 2009, 15(8):683-687.  

4.  Carlson, JJ, SD Sullivan, LP Garrison, PJ Neumann, DL Veenstra. LINKING PAYMENT TO HEALTH OUTCOMES: A TAXONOMY AND EXAMINATION OF 
PERFORMANCE-BASED REIMBURSEMENT SCHEMES  BETWEEN HEALTHCARE PAYERS AND MANUFACTURERS. Health Policy, 2010, 96 (3):179-190. 

5. Garattini, L, A Curto, K van de Vooren. ITALIAN RISK-SHARING AGREEMENTS ON DRUGS: ARE THEY WORTHWHILE? Eur J Health Econ, 2015, 16(1):1–3 

 

 

Контакти: 
 
НТА  OOД 
България, гр. София, бул. България 109, Вертиго Бизнес сграда, ет. 12 
W: www.hta.bg E: info@hta.bg

 

https://www.researchgate.net/publication/331000089_DOGOVORANE_CREZ_SPORAZUMENIA_ZA_SPODELANE_NA_RISKA_-_VZMOZNOSTI_I_METODI_RISK_SHARING_AGREEMENTS_-_OPPORTUNITIES_AND_METHODS
https://www.researchgate.net/publication/331000089_DOGOVORANE_CREZ_SPORAZUMENIA_ZA_SPODELANE_NA_RISKA_-_VZMOZNOSTI_I_METODI_RISK_SHARING_AGREEMENTS_-_OPPORTUNITIES_AND_METHODS
https://www.researchgate.net/publication/331547807_Dobri_Praktiki_za_Ocenka_na_Zdravni_Tehnologii
https://www.researchgate.net/publication/341525215_VIDOVE_SPORAZUMENIA_ZA_SPODELANE_NA_RISKA_-_PREDIMSTVA_I_NEDOSTATCI_PRILOZENIE_V_CENTRALNA_I_IZTOCNA_EVROPA
https://www.researchgate.net/publication/341525215_VIDOVE_SPORAZUMENIA_ZA_SPODELANE_NA_RISKA_-_PREDIMSTVA_I_NEDOSTATCI_PRILOZENIE_V_CENTRALNA_I_IZTOCNA_EVROPA
http://www.hta.bg/
mailto:info@hta.bg

