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e-mail: tomov@raredis.org 

До Министър - председателя на 
Република България

г-н Бойко Борисов

Уважаеми г-н Борисов,
Молим Ви за помощ! Вие сте последната ни надежда. Става дума за 

живота на стотици български граждани, повечето от които деца. 
Всички те страдат от тежки заболявания и слава Богу съвременната 
медицина намери лечение за тях, иначе не биха били между живите. 

Благодарни сме на нашата държава, че до сега осигуряваше 
безплатно тези лекарства, защото цената им е непосилна за един 
обикновен български гражданин.

За съжаление сега, когато очаквахме от новото Правителство повече 
спокойствие и сигурност се оказа, че някакви административни пречки 
лишават болните от лечението им, а това без преувеличение за 
повечето от тях означава от живота им.

Имахме възможност да се запознаем със спецификация към наредба 
№ 34 – лекарствени средства за 2010г., за които предстои да бъде 
обявен търг от министерството на здравеопазването. Не знаем точно 
защо,  но в тази спецификация не са включени следните лекарства:

Пациенти  с  редки  заболявания,  за  които  няма  осигурено 
лечение,  въпреки  че  медикаментите  са  в  позитивен 
лекарствен списък и отговарят на изискванията на Наредба 
№ 34 или са били включени в нея до сега:

1. Болест на Гоше - 10 пациента с лечение от 2001 г.

2. Болест на Уилсън – 172 пациента с лечение от 2007г.



3. Мукополизахаридоза – 
                                                             тип 2 -  6 пациента
                                                             тип 6 -  1 пациент   

  
4. Болест на Фабри  –  6 пациента

5. Имунодефицит –  14 пациента

6. Спастичен Тортиколис –  1 пациент 

През 2009 година в бюджета на министерството на здравеопазването 
бяха предвидени по Националната програма за лечение на редки 
болести 23 072 000 лв. Ние не знаем къде са тези пари, но знаем, че не 
бяха използвани по тяхното предназначение.

При подготовката на търговете за лекарства за 2010 година бе 
създадена специална комисия и  Одитен комитет, но в тези органи не 
бяха включени водещи специалисти в областта на редките болести, 
нито представители на пациентски организации по редки болести.

Не е искано, нито е взето под внимание мнението на 
Координационния съвет по редки болести, който ръководи 
Националната програма по Редки болести.

За спасяване от тежките и непосилни условия налагани от Наредба № 
34, Национален алианс на хора с редки болести даде предложение за 
прехвърляне на лекарствата за лечение на редките болести към НЗОК. 
Министърът на здравеопазването създаде работна група за оформяне на 
техническите промени, които налага прехвърлянето. В работната група 
отново не бяха включени лекари - специалисти, познаващи проблемите 
на редките заболявания, както и представители на пациентските 
организации по редки болести. От 28 септември, когато бе сформирана 
работната група до този момент не е свършена никаква работа, нито 
има насрочена дата за заседание  към настоящия момент.

През последните месеци изпратихме множество писма и сигнали, 
проведохме десетки разговори с отговорни фактори в министерството 
на здравеопазването. За съжаление, обективен резултат от това няма. 

 За това си позволяваме да се обърнем към Вас, защото в този 
момент, Вие сте последната ни надежда.

Уважаеми господин Борисов,
Ние си даваме сметка за трудностите, които изпитва страната ни в 

настоящия момент и затова винаги сме стремели да проявяваме 



разбиране и търпение, но времето ни изтича. Само след по-малко от два 
месеца, договорените през 2009 година лекарства ще бъдат изчерпани и 
ние и нашите деца ще бъдем обречени. Всички описани по-горе случаи, 
не са просто статистическа бройка, а човешки същества. Те имат 
имена, близки приятели, свои планове и мечти. Те искат да живеят, 
както всеки друг човек. 

От името на всички тях, молим Ви, направете необходимото за да 
живеят! 

Дата : 20 ноември  2009 година

                                                 

                                                С уважение : 
Владимир Томов - Председател


