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КРАТЪК ПРЕГЛЕД НА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА 

СПОДЕЛЯНЕ НА РИСКА (ССР) В ИЗБРАНИ ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ С 

ФОКУС ВЪРХУ РЕДКИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ 

Rapid Overview on the Application of Risk-Sharing Agreements (RSAs) 

in Selected European Countries with Focus on Rare Diseases 

Четиво за 3 мин.  

 
SUMMARY. The use of risk-sharing agreements (RSAs) has increased in the past 
decades. The majority of European countries now use RSAs, albeit to varying extents, 
when adding new medicines, including orphan drugs, to the basket of products 
covered by health coverage schemes. The design and implementation of RSAs vary 
widely across countries, depending on the purposes the agreements are intended to 
serve, payers’ strategies and technical capacities. This rapid overview summarises 
the use of RSAs in selected European countries, with a focus on RSAs for rare diseases. 

 

 
НАПРЕДЪКЪТ В ПРЕЦИЗНАТА МЕДИЦИНА 
Броят на лекарствата-сираци, използвани за 
лечение на редки заболявания, нараства в 
глобален мащаб. Скорошен доклад прогнозира 
ръст на световните годишни продажби на 
лекарства-сираци от 11% на близо 25% от 
продажбите на лекарства по лекарско 
предписание до 2024 г.1 Научният напредък в 
посока „прецизна медицина“ и по-добрата 
диагностика на редките заболявания, обаче, 
създават предизвикателства върху решенията на 
регулаторите и платците. Те вземат предвид 
необходимостта на пациентите за бърз достъп до 
лечение, но едновременно с това трябва да се 
справят с несигурността относно вземането на 
решения за процесите на ценообразуване и 
реимбурсация на скъпоструващите терапии. 
Разработени са голям брой механизми за 
споделяне на риска между заинтересованите 
страни (споразумения за споделяне на риска, ССР), 
които да осигурят начини за справянето с тези 
предизвикателства.  
 
СПРАВЯНЕ С НЕСИГУРНОСТТА ЧРЕЗ ССР 
ССР представляват договорености между фирми, 
здравноосигурителни институции и други 
заинтересовани страни, които позволяват 
реимбурсиране на нови лекарства2, включително 
лекарства-сираци. ССР играят ключова роля за 
справяне с предизвикателствата, свързани с 
ценообразуването и реимбурсирането на нови 
скъпоструващи терапии. Чрез разнообразието от  
 
 

механизми и методи за структуриране, ССР 
предлагат широка гъвкавост, способна да се 
справи едновременно с различни видове 
несигурности чрез мониторинг и комбинация от 
споразумения, базирани на измерване на 
финансови и здравни показатели.3  

 
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ССР В ИЗБРАНИ ЕВРОПЕЙСКИ 
ДЪРЖАВИ 
Използването на тези споразумения се увеличи през 
последните десетилетия. Понастоящем, по-голяма 
част от европейските държави прилагат ССР, макар и 
в различна степен. Проектирането и изпълнението на 
ССР варират в широки граници в различните 
държави, в зависимост от целите за предназначение, 
стратегиите на платеца и техническия капацитет. 
Таблица 1 обобщава използването на ССР в избрани 
европейски държави, с фокус  редки заболявания.4 
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Таблица 1. ССР в избрани европейски държави4

Както се вижда на таблицата, ССР специално 
предвидени за ултраредки заболявания и 
лекарства-сираци, има само в Швеция и 
Великобритания. Останалите държави нямат 
отделен, специален процес за лекарства-сираци - 
ССР за лекарствата-сираци и за други лекарствени 
продукти са еднакви. Най-често срещаният тип 
приложения на ССР са базирани на измерване на 
финансови показатели. Не са идентифицирани ССР 
за Франция и Германия поради липса на данни. 
Единствената идентифицирана държава с 
публикуван конфиденциален списък със сключени 
ССР е Унгария.  

 
 

ИЗВОД 
Този кратък литературен преглед потвърждава 
нарастващото приложение и важност на ССР, 
особено за лечение на редки заболявания. 
Европейските платци използват ССР за управление 
на несигурности, свързани с въвеждането на 
лекарства-сираци в системата на здравеопазването. 
Най-често срещаните типове ССР все още са 
базирани на финансови показатели. Повечето 
страни все още нямат специален ОЗТ процес за 
редки заболявания. Позоваването на решенията за 
ОЗТ между държавите невинаги е подходящо 
поради различните видове използвани ССР и 
недостатъчната прозрачност на данните на този 
етап.
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Видове критерии България 
Великобри

тания 
Германия Румъния Словакия Унгария Франция Швеция 

1.  ССР специално предвидени 
при редки заболявания 

х о х х х х х o 

2. Публикуван конфиденциален 
лист със сключени ССР 

х No info х х No info o х No info 

3. Прилагат ли се ССР в процеса 
на ОЗТ? 

o o х o o o х o 

4. Видове ССР  

- Бюджетни ограничения (price 
cap) 

o o х o o х х No info 

- Цена, обвързана с конкретен 
обем (price volume) 

х No info х х No info o х No info 

- Критерии за достъп за 
насочване на лечението към 
конкретни пациенти (market 
share) 

х o х х o х х No info 

- ССР за събиране на 
допълнителни доказателства за 
по-късна преоценка 
(reimbursement only with 
research) 

х o х х o х х No info 

- ССР с измерване на финансови 
и здравни резултати (и двете са 
включени) 

х o х х No info х х No info 

- Други х o х х No info х х No info 

         

Прилага се о        

Не се прилага х        

Не е посочено No info        
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