
РЕЗЮМЕ 
 
 
На про боно семинара, организиран от БАЛИ за своите членове през 2019 г. и проведен на 

29.03.2019 г., бяха регистрирани 132 участници.  

Какво представиха лекторите на събитието, което предизвика такъв интерес сред 

регистриралите се участници? На първо място, това бе актуалността на избраните от 

лекторите теми: 

1. Bulgarian Drug Legislation – Update: New pricing, reimursement and HTA Policy 

coming into force 28 of March.& Challenges in Bulgaria, лектори Даниела Чернева от 

Медокеми България и проф. Татяна Бенишева – председател на УС на БАЛИ. 

Даниела Чернева и проф. Татяна Бенишева представиха последното изменение и 

допълнени в Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на 

цените на лекарствените продукти, обнародвана с ПМС № 56 в ДВ бр. 26/29.03.2019 г. в 

деня на семинара. Това беше сериозно предизвикателство, тъй като презентацията беше 

актуализирана и съобразена в деня на обнародването на наредбата, което и изключително 

сложно, отговорно и  за да бъде дискутирана и представена същия ден.   
           

Основно лекторите дискутираха какво налага замяната на референтните държави и 

какъв би бил резултатът от тази замяна. Отразено е обобщеното становище на членовете на 

БАЛИ и референтните държави остават 10, като имаше коментар, че това ще ограничи 

паралелния износ, тъй като реферираните държави са по-малки и цената няма да падне 

толкова много. 
 
Най-новото при ОЗТ – няма да има самостоятелна комисия, а се въвежда 

мултидисциплинарният подход, който трябва да определи редица етични и икономически 

аспекти и реално в бъдещ план се очаква да предвижда разходи, както и самата полза за 

пациента. Всяка нова терапия ще се сравнява с другите терапии дали е разходо-ефективна. 

Отпаднало е определението за „подходяща опаковка“, което е било в становището на 

БАЛИ и до МЗ, предвид, че няма такава допълнителна разпоредба, която да го 

класифицира. Отрицателна или позитивна ОЗТ оценка в Германия, Англия и Франция не 

съществува като термин и това може да довежда до двузначни тълкувания. Отпаднало е 

едновременно да се изисква позитивни ОЗТ оценки в трите държави заедно Германия, 

Англия и Франция и което ще е в полза на българските пациенти и това е било включено в 

проектонаредбата. По този начин само ще се ограничат лекарствата. Критични са 

текстовете за отчитане на ефективността на терапията на 3-тата година, предвид, че в 

България няма електронно здравеопазване. Лекторите изказаха съмнение, както и 

аудиторията, че ще се създаде  информационна съвместимост между НСЦРЛП и лечебните 

за заведения и тези резултати има опасност да се анализират превратно и субективно, 

предвид че няма електронна основа и въведени индикатори за отчитането на тази 

ефективност, която при всяко лекарство ще е различна. 
 
Лекторите обсъдиха с аудиторията всички интересуващи ги въпроси по темата. 

 

2. Лекарства за модерни терапии – видове, регулаторна среда в ЕС, 

предизвикателства – лектор маг.-фарм. Розалина Кулаксъзова, ИАЛ.  

Изводите от представената информация бяха следните: Европейският съюз предлага 

благоприятна регулаторна рамка за АТМР – централизирана оценка, помощни процедури; 

Hospital exemption – за специални случаи: липса на адекватни данни за ефективност и 

безопасност;  

 различни национални изисквания;  
 фрагментиране на пазара и затрудняване на инвестициите за R&D. 

 Разрешените за употреба АТМР: 

 тежки и хронични заболявания;  
 редки заболявания; 
 Unmet medical need. 
 



Последната сесия коментира проблемите на Добрата производствена практика. 

Подчертано бе, че съвременното фармацевтично законодателство в тази област става все 

по-шарено. В ЕС нещата са уеднаквени, за сметка на по-различното такова в другите 

държави и разгледано в различни аспекти в презентациите на Кирил Руневски, Юлиан 

Узунов и Димитър Димитров: 

3. Clarification by QP and Batch Release of medicinal products manufactured outside the 

EU, лектор Кирил Руневски, Медитрайл Интернешънълс ЕООД. 

4. Ролите на Квалифицираното лице: новите предизвикателства, лектор Юлиан 
Узунов, Top Management Advisors. 

5. Производство на лекарствени продукти и роля на Квалифицираното лице, лектор 
Димитър Димитров, Кенди ООД. 

 
Последната презентация засегна темата: 

6. Най-честите несъответствия открити при GMP инспекции, лектор проф. Асена 

Стоименова, ФОЗ към МУ-София. 

Лекторът подчерта, че само няколко от агенциите по лекарствата в Европа 

публикуват резултати от извършените проверки и коментарът е само върху тях. 

 

Събитието бе закрито от председателя на БАЛИ проф. Бенишева с обстоен преглед на 

изложеното от лекторите. Обявени бяха направленията в следващите семинари на 8 и 19 

април 2019 г. 


