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Членството в БАЛИ Ви осигурява достъп до професионална мрежа от 800 контакта от 

различни фармацевтични фирми, асоциации и звена в здравеопазването и медийния 

сектор. Асоциацията има над 56 фармацевтични компании над 90 представители. 

 

ПОЛЗИ ОТ ЧЛЕНСТВОТО В БАЛИ 

• Достъп до актуална уникална нормативна база данни с 13 здравни и лекарствени 
закони и  146 наредби; 

• Регистрации за конференции и събития и до 50% oтстъпки в таксата за курсове за 

обучение; 

• Ежедневен уебсайт скрининг и получаване на синтезирана регулаторна 

информация от сайтовете на ИАЛ, МЗ, НСЦРЛП, НЗОК, ЕМА, ЕК, EDQM и др; 

• Възможност за контакти с други експерти от регулаторните органи и компании; 
• Участие в изградена мрежа от регулаторни експерти в  страната; 
• Невероятна  възможност за обмен на информация и дискусии по регулаторни 
проблематики. 

БАЛИ работи за усъвършенстване на квалификацията, повишаване на професионалната 

компетентност и защита на професионалните интереси на своите членове, чрез 

организиране на форуми и ги свързва в регулаторна мрежа, където се обменят добри 

практики и идеи с колеги и регулаторни институции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Цели на БАЛИ: 

⇒ Усъвършенстване на квалификацията, повишаване на професионалната 

компетентност и защита на професионалните интереси на своите членове в 

областта на лекарствените регулации, които се въвеждат в ЕС и у нас. 

 

⇒ Изграждане на платформа за 

конструктивен диалог между 

регулаторните институции в ЕС и у нас, 

както и с университетите, професионално - 

съсловните организации и 

неправителствените организации. 

 

 

⇒ Осигуряване на възможност на своите 

членове да станат част от  регулаторно 

общество за лекарствата у нас и улесняване 

тяхната дейност, като общуват с колеги от 

други компании или регулаторни институции.   

 

⇒ Подпомагане на научноизследователската, 

образователна и регулаторна дейност в 

областта на лекарства, медицински изделия, 

хранителни добавки, козметика и други 

продукти, имащи значение за общественото 

здраве. 

 

 

⇒ Изготвяне на становища, експертни оценки и 

анализ на проекти на нормативни актове, ръководства и указания относно 

дейностите в областта на лекарствените регулации в България и ЕС. 


