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ВИДОВЕ СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА СПОДЕЛЯНЕ НА РИСКА – ПРЕДИМСТВА  
И НЕДОСТАТЪЦИ, ПРИЛОЖЕНИЕ В ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА

А. Дачева1, С. Джамбазов2, Г. Славчев1, Т. Веков3, Ж. Колев4

1НТА  
2Факултет по обществено здраве, Медицински университет – София 
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TYPES OF RISK SHARING AGREEMENTS – ADVANTAGES  
AND DISADVANTAGES, APPLICATION IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE

A. Dacheva1, S. Dzhambazov2, G. Slavchev1, T. Vekov3, J. Kolev4

1HTA 
2Faculty of Public Health, Medical University – Sofia 

3Faculty of Pharmacy, Medical University – Pleven 
4Faculty of Pharmacy, Medical University – Varna

Резюме. С нарастването на разходите за здравеопазване и появата на все по-иновативни меди-
каменти, които от своя страна водят до увеличаване и надвишаване бюджета на заплащащите 
институции, споразуменията за споделяне на риска (ССР) се превръщат във все по-популярен и 
търсен метод за договаряне между притежателите на разрешение за употреба, от една страна, 
и платците – от друга. В научната литература има оскъдни данни за структурата и механизма 
на действие на ССР, тъй като в по-голямата си част те са строго конфиденциални. В най-общ 
план споразуменията за споделяне на риска се делят на ССР, които се основават на финансови 
показатели, и ССР, които се основават на показатели за измерване на здравните резултати на 
продукта. Тази статия има за цел да направи кратък обзор на различните видове ССР, като се 
представят предимствата и недостатъците на всяко едно от тях, което от своя страна ще 
спомогне за избора на най-правилния вид споразумение спрямо конкретната ситуация.

Ключови думи: споразумения за споделяне на риска, видове ССР, предимства, недостатъци, ССР, 
базирани на финансови показатели, ССР, базирани на показатели за измерване на здравните ре-
зултати, ключови характеристики, ключови фактори за успех, измерване на терапевтична ефи-
касност в реалния живот 

Abstract. With rising health care costs and the emergence of increasingly innovative drugs, which in turn 
lead to an increase and overspending of the payer’s budget, risk-sharing agreements (RSAs) are becoming 
an increasingly popular and sought-after method for negotiation between MAH (marketing authorization 
holder) on the one hand and payers on the other. There is scarce data on the structure and mechanism of 
the RSAs in the scientific literature, as they are, for the most part, strictly confidential. In general terms, the 
RSA can be divided into financial based RSA and performance based RSA. This article aims to provide a 
brief overview of the various types of RSA, presenting the advantages and disadvantages of each of them, 
which in turn will help to choose the most appropriate type of agreement in relation to the particular situation.

Key words: risk sharing agreement, marketing authorization holders, types of RSA, advantages, 
disadvantages, financial based RSA, performance based RSA, key features, key factors for success
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Въведение
С нарастването на разходите за здравеопаз-

ване и появата на все по-иновативни медикамен-
ти, които от своя страна водят до увеличение и 
надвишаване на бюджета на заплащащите ин-
ституции, споразуменията за споделяне на риска 
(ССР) се превръщат във все по-популярен и тър-
сен метод за договаряне между притежателите 
на разрешение за употреба (ПРУ), от една стра-
на, и платците – от друга.

Целта на настоящия обзор е идентифици-
ране, анализ и представяне на предимствата и 
недостатъците на различните видове споразуме-
ния за споделяне на риска, както и тяхното при-
ложение в Централна и Източна Европа.

Направен е литературен обзор на публику-
вани данни, свързани с различните видове спо-
разумения за споделяне на риска, обхващащ 
периода 2013-2018 г. Анализирани са данните и 
са извлечени заключения относно ползите и пре-
димствата на всеки един от разгледаните видове 
споразумения за споделяне на риска.

Съществуват значителни предизвикателства, 
свързани с приложението на ССР, които е нуж-
но да се вземат под внимание, когато се прави 
избор кой от различните видове споразумения 
да бъде приложен. Трябва да бъдат разгледани 
всички възможни сценарии (с плюсовете и мину-
сите на всеки един) и да бъде избрано решение 
за конкретния продукт, индикация, таргетна попу-
лация, което да е строго индивидуално. Поради 
тази причина е добре да се познават в детайли 
всички видове споразумения. Само така ще може 
да бъде взето най-правилното, информирано и 
осъзнато решение. Изграждането на аналитични 
отдели с подготвени кадри, както и на информа-
ционни системи, които да улеснят процеса и да 
предоставят данни, биха били стъпка напред в 
приложението и употребата на ССР.

ССР осигуряват на ПРУ възможността да полу-
чи бърз достъп до пазара, изпреварвайки конкурен-
цията, а от гледна точка на платците ССР спомагат 
за преодоляване на несигурността по отношение 
на представянето на новия продукт и неговите 
действителни клинични и икономически резулта-
ти в реални условия. Финансовият риск и неси-
гурността за заплащащите институции нарастват 
правопропорционално с увеличаващите се цени за 
иновативни терапии и други здравни технологии. 

ССР са добро решение, удовлетворяващо и 
най-важната страна – пациентите, тъй като, след 
като платецът е почувствал определен вид сигур-
ност, той няма да ограничава достъпа на пациен-
тите до потенциално ефективно лечение поради 
причината, че на даден етап все още няма дос-
татъчно събрани доказателства за неговата ефи-
касност. В този смисъл ССР определено са добра 
инвестиция в събирането на доказателства [1]. 

ССР представляват набор от инструменти, чия-
то цел е да улеснят достъпа до нови терапии. При-
чините, поради които всяка държава прилага ССР, 
са индивидуални и специфични. Те могат да бъдат 
обобщени в три основни групи: работа в рамките на 
ограничени ресурси, осигуряване на възможност 
за достъп до терапия и справяне с несигурността 
относно разходната ефективност и приложение на 
терапията в реалния живот. В повечето страни ССР 
са заложени в законодателството [2].

За да се избере най-оптималното и работещото 
(според конкретния случай) споразумение, е добре 
да се познават механизмът на действие, предим-
ствата и недостатъците на всяко едно от тях. Ва-
жно е да се има предвид, че ССР не трябва да бъ-
дат трансферирани от една страна в друга, от един 
продукт на друг или от една индикация на друга. 

На фиг. 1 са представени видовете споразу-
мения за споделяне на риска.

В най-общ план ССР се делят на такива, 
които се основават на финансови показатели, и 
такива, които се основават на показатели за из-
мерване на здравните резултати на продукта [3]. 

Финансово базирани ССР

Този вид споразумения си поставят за цел 
по-лесното и предвидимо управление на раз-
хода/бюджета. Данните, които са в основата на 
споразумението, са на ниво пациент или на ниво 
популация.

Финансови схеми, базирани на ниво  
пациент [4]
Ключови характеристики:

 − фиксиран праг/threshold за цената на лече-
ние, на пациент

 − лимитиращи схеми (capping schemes) с 
лимит на времето за лечение или дозата, след 
което всеки производител поема допълнителни-
те разходи за лечение. 

Като възможни причини за адаптация на този 
вид споразумения могат да бъдат посочени не-
приемливите високи разходи за единица продукт 
в резултат на външно ценово рефериране или 
непредвидимите разходи на ниво пациент.

Предимства:
 − предвидими разходи на ниво пациент
 − не оказват влияние върху външното цено-

во рефериране
 − бърз достъп до определени здравни техно-

логии
 − по-широк избор на възможности за лечение
 − подобрен достъп до лечение.

Недостатъци: 
 − повишена административна тежест
 − време, необходимо за обработката на ис-

кове
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 − ангажиране на лекари/фармацевти в про-
следяването на пациентите

 − подготвеност на системата за управление 
на информационния поток между заинтересова-
ните страни.

Ключови фактори за успех: 
 − участие на фармацевти и лекари
 − подготвена IT система
 − тясно сътрудничество между заинтересо-

ваните страни
 − уверение за конфиденциалност
 − достатъчно време, планирано за обработ-

ка на искове.

Финансови схеми, базирани на ниво  
популация [4]
Ключови характеристики:

 − ограничаване на бюджетните разходи на 
ниво таргетна популация.

Като възможни причини за адаптация на 
този вид споразумения могат да бъдат по-
сочени проблемите, свързани с въздействието 
върху бюджета (несигурност по отношение на 
размера на целевата популация); неприемлива 
цена; готовност за въвеждане на механизъм за 
възстановяване на разходите (payback).

Предимства:
 − предвидимост на бюджетния разход
 − достъп до дадена здравна технология
 − широк избор на възможности за лечение
 − ограничена административна тежест.

Недостатъци:
 − липса на връзка между ценообразуване и 

реимбурсация и клиничната обосновка за ефи-
касност и безопасност, както и за използването 
на определени здравни технологии

 − финансови рестрикции върху лечението 
на пациентите.

Ключови фактори за успех:
 − включва мониторинг на използваните 

здравни технологии
 − гарантира условията за конфиденциалност
 − осигурява достатъчно време за навлизане 

на здравната технология.

ССР с измерване на показатели за 
здравните резултати на продукта [4]
Този вид споразумения обвързват реимбур-

сацията на конкретен продукт със здравните ре-
зултати, измерени в реалния живот (RWD) [5, 6].

Реимбурсиране, обвързано с измерените 
здравни резултати (свързано с дефини-
цията за отговор към терапия)/реимбур-
сиране, обвързано с измерените здравни 
резултати (свързано с дефиницията за 
здравен резултат) [4]
Ключови характеристики:

 − гарантира, че дадена здравна технология 
е насочена към група пациенти, които най-веро-
ятно ще отговорят на лечението

Фиг. 1. Видове споразумения за споделяне на риска (ССР)



75А. Дачева, С. Джамбазов, Г. Славчев... Видове споразумения за споделяне на риска – предимства и недостатъци...

 − осигурява финансиране само за успешно 
лекуваните пациенти (гаранция за връщане на па-
рите, няма ефект от лечението – няма заплащане).

Като възможни причини за адаптация на 
този вид споразумения могат да бъдат посо-
чени неприемливата цена на здравната техно-
логия поради несигурност по отношение на тера-
певтичния ефект; неприемливият разход за QALY 
(година живот, съобразена с качеството) със или 
без основание за оспорване на бюджетното въз-
действие; високите клинични нужди, които обаче 
изискват доказателства, които не са достъпни 
чрез RCTs (рандомизирани клинични проучвания).

Предимства:
 − бърз достъп до дадена здравна технология
 − реимбурсиране, обосновано на клинични 

доказателства
 − широк избор на налични терапевтични 

възможности за лечение.
Недостатъци:

 − административна тежест
 − пренастройване на IT инфраструктурата
 − време, необходимо за обработване на ис-

кове
 − ангажиране на лекари/фармацевти в про-

следяването на пациентите
 − допълнителни усилия за осигуряване на 

конфиденциалността.
Ключови фактори за успех:

 − по-всеобхватно разбиране по отношение 
на дефиницията за „отговорил“ на лечението

 − подготвена IT система за обработка на ис-
кове

 − готовност за справяне с административно-
то натоварване

 − достатъчно време за обработка на искове.

Реимбурсация под условие (conditional 
coverage)
Ключови характеристики:

 − временно финансиране, което да позволи 
събирането на допълнителни доказателства

 − връзка между сурогатни крайни показа-
тели и значими клинични резултати (оцеляване, 
преживяемост без прогресия, подобрение на ка-
чеството на живот и т.н.)

 − относителна ефикасност
 − дългосрочна безопасност.

Като възможни причини за адаптация на 
този вид споразумения може да бъдат посо-
чени неприемлива цена на дадена здравна тех-
нология; несигурност по отношение на ефекта от 
лечението и неприемлив разход за QALY, без бю-
джетното въздействие да представлява предизви-

кателство; липса на алтернативни възможности за 
лечение; необходимост от доказателства, които 
не могат да бъдат получени от RCTs.

Предимства:
 − търсене и адаптиране на научни изследва-

ния към конкретен въпрос
 − бърз достъп до дадена здравна технология
 − широк избор на налични терапевтични 

възможности за лечение
 − контрол на търсенето (demand)
 − равен достъп до лечение 
 − положителна промяна в негативното отно-

шение от страна на заплащащите институции.
Недостатъци:

 − усложняване на процесите, касаещи цено-
образуването и реимбурсацията

 − повишена административна тежест и бю-
рокрация

 − алтернативни възможности за инвестира-
не на средствата (opportunity costs)

 − риск от обществено недоволство в случай 
на окончателно оттегляне

 − несигурност по отношение на крайната 
цена на дадена здравна технология

 − риск, че разходите ще надхвърлят прогно-
зираните ползи

 − допълнително усилие по отношение осигу-
ряването на конфиденциалност.

Ключови фактори за успех:
 − потвърждение по отношение на клинич-

ните ползи, чрез доказателства, и одобрение от 
страна на платците

 − измерими и клинично доказани здравни 
резултати, които са възможни за оценка при от-
носително кратък период от време

 − предварително договаряне по отношение 
на източниците на финансиране, собствеността 
върху данните и участието на трети страни в ана-
лиза на данните

 − правни и етични аспекти (защита на лич-
ните данни, процес на обжалване и т.н.), взети 
предвид своевременно

 − ранно участие и създаване на парт-
ньорства между всички заинтересовани страни.

В табл. 1 са представени възможните пре-
димства и недостатъци на ССР през призмата на 
всяка една от заинтересованите страни: пациент/
общество, доставчик на услуга, заплащащи ин-
ституции и фармацевтични компании [7].

ССР притежават потенциала за смекчаване 
на негативното въздействие по отношение на не-
сигурността, като същевременно осигуряват и по-
бърз достъп до пазара. Всички заинтересовани 
страни изглеждат по-склонни, ако не друго, поне 
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да преговарят и да обсъждат ССР. Въпреки това 
има значителни предизвикателства, свързани с 
приложението на ССР, които е нужно да се взе-
мат под внимание, когато се прави избор кой от 
различните видове споразумения да бъде прило-
жен. Трябва да бъдат разгледани всички възмож-
ни сценарии (с плюсовете и минусите на всеки 
един) и да бъде избрано решение за конкретния 
продукт, индикация, таргетна популация, което 
да е строго индивидуално. Поради тази причина 
е добре да се познават в детайли всички видове 
споразумения. Само така ще може да бъде взето 
най-правилното, информирано и осъзнато реше-
ние. Изграждането на аналитични отдели с под-
готвени кадри, както и на информационни систе-
ми, които да улеснят процеса, биха били стъпка 
напред в приложението и употребата на ССР.

Предимствата и недостатъците на разгледаните ССР се бази-
рат на данни от статията на Kalo, Hren, Kolasa. Risk-Sharing/
Performance-Based Arrangements in Central & Eastern Europe: 
Implementation of Managed Entry Agreements, тъй като авто-
рът напълно споделя тяхната концепция. 
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Таблица 1. Сравнителен анализ на споразуменията за споделяне на риска за заинтересованите страни

Перспектива Предимства Недостатъци

Пациенти/общество достъп до иновативни лекарства
повече възможности за лечение и потенциално 
подобряване на здравето
насърчаване на инвестициите за иновации

риск от липса на очакваната полза от лекар-
ството
преустановяване на достъпа до лекарства в 
края на споразумението
въпроси, свързани със защитата на данните

Медицински специалисти по-добро познаване и подобряване на контрола 
на заболяването
достъп до иновативни лекарства
ограничен разход на бюджета
намаляване на несигурността по отношение на 
ефективността

разходи/бюрокрация при изпълнението и на-
блюдението на споразумението
компютризирането на данните и проследяване-
то на пациентите са сложни и скъпи дейности
трудност по отношение на менажирането на 
множеството споразумения

Платци събиране на допълнителни доказателства (които 
подкрепят решението за финансиране)
управление на несигурността (ефективност и 
бюджет)
терапия, насочена към пациенти с потенциал да 
получат полза от лечението (избягване на риска 
при пациенти, които няма да получат успех от 
лечението)

трудност при определянето на лесноизмерими 
показатели за ефективност
липса на интегрирана информационна систе-
ма, която позволява събирането на данни на 
местно и национално ниво
интензивно разпределение на ресурсите при 
събирането на данни и анализ/мониторинг на 
споразумението – невинаги нормативната уред-
ба предоставя възможност за сключване на 
всички видове ССР

Фармацевтични компании по-бърз достъп до пазара
подобрено представяне на лекарството поради 
употребата му за целеви пациент
иновациите се възнаграждават, стимулират се 
научните изследвания и развитието на здравните 
технологии
условията на споразумението са поверителни, 
включително и цената
подобряват се отношенията с платеца

разходи/бюрокрация при изпълнението и на-
блюдението на споразумението
риск да не се докаже предполагаемата ефек-
тивност
финансова непредсказуемост, в зависимост от 
типа споразумение
избор на пациенти с по-лоша прогноза
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