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___________________________________________________________ 
Практически съображения за новото законодателство за лекарствена 

безопасност след неговото въвеждане – юли 2012; 
Нови изисквания към ДДП/ДПП за борба с фалшивите лекарства      

3 месеца преди въвеждането им от Януари 2013; 
             Оценка на здравна технология (ОЗТ)  
                Eunetha проект относно ОЗТ 
     ценообразуване и реимбурсиране на лекарства, 

С любезната подкрепа на 
Медицински университет - София 

         (Факултет по фармация и Факултет за обществено здраве) 
Семинарът ще се проведе в аулата на  

Националния център по заразни и паразитни болести –  
бул. “Янко Сакъзов” 26, 

16 Октомври 2012, София 
 
8:00 - 9:00      Регистрация   
9:00 - 9:15      Откриване:   

Представител на Комисия по здрвеопазване- 41 Народно 
събрание 
Представител на МЗ  
Директор на НЦЗПБ -  Проф. Т.Кантарджиев, дмн 
Изпълнителна агенция по лекарства 

   Ректор на МУ -                София, Проф. В. Митев дмн 
  Декан на ФФ при МУ -   София, Проф. Н Ламбов 
  Декан на ФОЗ при МУ -  Проф. Ц. Воденичаров дмн 
  Председател на УС на БАЛИ -  Доц. Татяна Бенишева  дмн 
          (Модератор на форума) 

9:15 - 11:00 
Сесия  1:     Практически съображения за новото законодателство за 

лекарствена безопасност след въвеждането му през юли 
2012 г. въз основа на Регламент на Комисията (EC) 
1235/2008, Регламент 520, Директива 84/2010/ЕО  и 
актуализираното българско лекарствено законодателство  
след юли 2012 г.). 

 
 



Председатели:  Б. Видлер (Managing PartnerWidler & Schiemann, Ltd 
 Zug  Швейцария) и Д. Чамова (Pfizzer) 

 
- Новото българско законодателство за лекарствена безопасност - И. 
Гетов - (МУ-София) 
- Новото европейско законодателство за лекарствена безопасност, PhV 
Master File -  А. Тиеле( BFArM, Германия) 
- Практически аспекти при изпълнение на новите Европейски изисквания 
за лекарствена безопасност в България - М. Трайкова (Софарма) 
- ИАЛ (очаква се потвърждение за лектор)  

 
11:00 - 11:30  Кафе-пауза 
11:30 - 13:00  
Сесия 2      Задължение на притежателя на разрешението за употреба 

за прилагане на Система за управление на качеството – 
подход на ICH –  изпитвания за ефикасност и безопасност 
след разрешаване за употреба (PASS, PAES). Готовност на 
пациентските организации да обучават пациентите в 
докладване на нежелани лекарствени реакции (НЛР). 

 
   

Председатели:  Представител на ИАЛ, А. Тиеле ( BFArM, Германия) и  К. 
Георгиева (Glaxo Smith Kline, България) 
- Спазване на  изискванията за качество  и дизайна и управление на риска 
в  клиничната област и  в лекарствената безопасност, Б. Видлер 
(Managing PartnerWidler & Schiemann Ltd, Zug, Швейцария) 
- Пост-оторизационни изпитания – Основни насоки - Я. Помаков (PPD) 

 - Лекарствена безопасност  в клиничната практика - Проф. В. Влахов 
- Лекарствена безопасност и докладване от страна на здравните  
специалисти - проучване в лечебните заведения и аптеки – екип от Т. 
Бенишева, В. Петкова, П. Трендафилова, Д Сиджимова  (МУ-София) 

 - Пациенските организации в новото докладване на НЛР - С. Хасърджиев  
(НПО) 
 

13:00 - 14:00: Обяд 
14:00 -15:30   
 
 
Сесия  3:  Закондателство за лекарствена безопасност след юли 2012г; 

   Нови изисквания към ДДП/ДПП за борба с фалшивите 
лекарства - 3 месеца преди въвеждането им от януари 2013г.  

 
  

   Председатели:  Представител на ИАЛ и Б. Видлер (Managing       
PartnerWidler & Schiemann Ltd, Zug, Швейцария) 
- Нови изисквания за борба с фалшивите лекарства - Директива 2011/62 
(GMP compliance) Въвеждане на ICH Q8, Q9, Q10 и изисквания на ЕС за 



ДПП и ДДП.  Изисквания на квалифицираното лице. Dr.Bernd Renger 
(Bernd Renger Consulting - Germany) 
 - Изисквания към инспекциите и одитите при лекарствената 
безопасност, практически примери - А. Тиеле  (BFArM,  Германия) 
 - Въвеждане но новото законодателство на ЕС относно безопасността от    
юли 2012 г. Гледна точка на индустрията - Р. Шаренкова  (Actavis) 
- Фалшифицирани лекарства - продължение от семинар 26.04.2012 г. -  
  С. Думанова  (Glaxo Smith Kline, България) 

 
 
15:30 - 16:00 Кафе-пауза 
16:00 - 17:45 
Сесия 4:     

- Оценка на здравна технология (ОЗТ) в Европейския съюз    
и глобалното отражение върху регулаторните дейности, 
- Eunetha проект относно ОЗТ; 
- Промени в законодателство за ценообразуването и 
реимбурсирането в България и сравнителен анализ с 
другите страни-членки. 
  
 
 
Председатели: Т. Бенишева и Б. Борисов (бивш директор на ИАЛ)      

- (Проект Eunetha) последни промени в лекарственото 
законодателство за ценообразуване и реинбурсиране в България  . Г. 
Петрова (МУ-София) 
-  Ценообразуване в България 2012  г. - А. Любенова (Стинг) 
- Български фармацевтичен пазар 2012 г. в изболничната и болничната 
сфера, в сравнение с другите страни членки - К. Трифонов (IMS) 

-  Оценка на здравните технологии в избрани държави от ЕС - 
 A. Стоименова (МУ - София) 

 
Дискусия и закриване 
 
Място  на провеждане  
Аулата на Национален център по заразни и паразитни заболявания 
бул. “Янко Сакъзов” 26, София   

 
 
 
Дата:   16  Октомври  2012,  8.00 - 17.45  
 
За контакти: Секретар - БАЛИ 
Петя Трендафилова, 
ул. Хубча 16, Офис 2, 
София 1618, България 
тел./факс:  +359 2 9558586  
тел : + 359 889 920760 
тел:  + 359 889 919655 
 office@badibg.org  
www.badibg.org 


