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Уважаеми Дами и Господа,  

 

членовете на БАЛИ обсъдиха законопроекта относно ЗЛПХМ на 23.03.2011 и 

Ви изпраща предложения и коментари отностно посочените изменения и 

допълнения в ЗЛПХМ, които бяха публикувани на интернет страницата на 

МЗ на 16.03.2007  

 

Промени по § 2 

 

Отпада чл. 16 (3) който определя правомощията на ВСФ при издаване на 

разрешение за ТД (търговия на дребно).  

Този текст е свързан с промяната за издаване на разрешение за ТД от ИАЛ.  

- ВСФ има представители на професионално съсловната организация и на  

образователните институции, които познават колегите от практиката, както и 

могат да потвърдят истинността на представените документи – дипломи, 

разрешения, местоживеене и други. 

Предложение – да се запазят правомощията на ВСФ 

 

Промени по § 3 

Чл. 17, ал.5, т. 5. се изменя така: издава, отказва или отнема разрешение за 

търговия на дребно с лекарствени продукти 

 

Добавянето на функцията на разрешаване на ТД към на ИАЛ, не е в 

съответствие с дейностите по Директива 2001/83. ИАЛ и към  момента 

работи с ограничен капацитет и има затруднение със спазването на сроковете 

процедурите, които тя извършва.  

 Добавянето на нова функция на ИАЛ без да се промени капацитета и без 

необходимата компетентност ще породи висок риск пред разпространението 

на лекарства. 

Мотиви: 

В  ЕС регулаторните агенции не издават разрешения за ТД. Те се издават  

или от МЗ, или от регионалните власти в по-големите държави в тясно 

сътрудничество с професионалните организации. Присъствието на 



професионално-съсловните организации е важно с оглед на това, че те 

познават хората и могат да гарантират действителното съответствие на 

документите, които се подават за издаване на разрешение.  

Изпълнителните агенции по лекарствата фокусират своята дейност, както 

показва името им само и единствено върху оценката на качеството, 

ефективност и безопасност, което не могат да извършват други 

администрации, поради капацитет и компетентност. Контролните функции в 

областта на лекарстава са основно вменени на ИАЛ Техните функции са 

подчинени на обхвата на Директива 2001/83, която хармонизира всички 

дейности с лекарства до ниво търговия на едро, включително. Търговията на 

дребно е извън обхвата на директивата и затова европейските агенции не се 

занимават с този въпрос.  

 

Промени по § 6 

 

Чл. 19, ал 1, т 5 , в който ИАЛ ще поддържа регистър за аптеки 

Досега той се поддържаше от МЗ и се актуализираше нередовно. Кой ще е 

гарантът че ИАЛ ще го актуализира на 14 дни и това възможно ли относно 

сериозната динамика. По-добре да се заложи реалистичен срок за 

актуализация на списъка, но да се спазва.  

 

Нов Чл. 19а. Министерството на здравеопазванет поддържа и води публичен 

регистър на издадените разрешения за дрогерии с лекарствени продукти в 

аптека. 

Не е логично МЗ да води регистър на издадените разрешения за дрогерии, 

ако то не е институцията, която ги издава. Съществува реална опасност 

регистърът да не e коректен или актуален и тъй като няма срок за 

актуализация  да е формално на страницата. Всякa РЗИ да се задължи да 

поддържа регистър, а и така МЗ няма да се натоварва с излишна 

допълнителна дейност 

 

Промени по § 9 

 

В Чл. 54а. добре е да се уточни какво ще проверява ИАЛ, ако има 

несъответствия. Такива  подобни текстове могат да бъдат включени в 

наредба. Законът не може да урежда неспазване на договорни отношения 

между притежатели на разрешения за употреба и  търговци на едро .  

 

Текстовете в чл. 54а (1) да се измени “При случай на проверка по ал. 1 ИАЛ 

проверява декларирана информация от търговците  за съответствие”.  



Алинея 2 няма смисъл, и следва да отпадне, тъй като ПРУ следва да го е 

уведомил и на практика ИАЛ пак му иска становището. 

Чл. 54 ал. 4 гласи «При преустановяване на продажбите на лекарствения 

продукт в резултат на непредвидими обстоятелства притежателят на 

разрешението за употреба/удостоверението за регистрация на лекарствен 

продукт уведомява писмено ИАЛ в срок до 24 часа от установяване на 

обстоятелствата“, което на практика означава, че той уведомява ИАЛ и на 

практика това становище е дадено. 

 

Промени по § 13 

Съгласно Чл. 87, ал.1  текстът “получили положителна акредитационна 

оценка за цялостна дейност и за дейностите следва да отпадне, тъй като това 

не е изискване на Директива 2001/20/ЕС. В нито една страна членка не се 

изисква такъв документ за стартиране на клинични проучвания, а по ICH за 

Добра клинична практика. 

В ЕС клиничните изпитвания се извършват и в специализирани центрове, 

които не са лечебни заведения, а са устроени за целите само на клинични 

изпитвания (Например института Марио Негри в Италия или в Германия). 

Този текст създава прецедент при създаване на подобни центрове, по силата 

на който те не могат да са лечебни заведения. Няма как да бъдат 

акредитирани за целите на  лечебно заведение, когато не са. 

Спонсорът е този, който следва да прецени дали лечебното заведение 

отговаря на неговите изисквания или не, а не да се търси формалност при 

която да се отказва проучвачнето. Ако лечебното заведение (специализиран 

център) не отговаря изискванията, спонсорът не би рискувал проучването.  

 

Този текст беше въведен в зората на акредитацията за да можеха редица 

лечебни заведения да бъдат преференциално избирани за място на клинични 

проучвания, а при другите да отпаднат предвид, че акредитация течеше по 

различно време. 

Предложение: Текстът “получили положителна акредитационна оценка за 

цялостна дейност и за дейностите Чл. 87, ал.1 следва да отпадне, тъй като не 

отговаря на европейските норми и изисквания. 

 

 Промени по § 21 

Чл. 210 – отпада от ЗЛПХМ според новия законопроект.  

Отпадането на целия чл. 210 означава, че производителите, вносителите и ТД 

няма да могат да предоставят ”мостри”- препраща се към “дарение” (чл. 

268а). 



Това е световна практика и се регулира и от директива 2001/83, така че не е 

ясна логиката на тази промяна и тя противоречи на европейското право. Не е 

определено как ще се запази процедурата с мострите, още повече, че е 

европейско изискване, съгласно Директива 2001/83/ЕС да влезе в държавата 

– основни направления ? 

Още повече, че в раздел «санкции» се  предвиждат санкции за 

разпространение.  

Не е ясно защо следва да отпадне този текст и на практика би следвало § 21 

да отпадне 

 

Промени по § 27 

чл. 220 (3) се изменя от – «Помощник-фармацевтът може да извършва всички 

дейности по чл. 219, ал. 1 в присъствието и под контрола на магистър-

фармацевт, с изключение на: отпускане на лекарствени продукти по лекарско 

предписание, контрол и даване на консултации ». 

 

Нов текст - (3) Помощник-фармацевтът може да извършва всички дейности 

по чл. 219, ал. 1 под контрола на магистър-фармацевт, с изключение на: 

отпускане на лекарствени продукти по лекарско предписание, контрол и 

даване на консултации, свързани с лекарствените продукти. 

 

Нов текст - (4) Лица, извън тези по ал. 1 и 3, сключили договор с лицето по 

чл. 222, ал. 1 могат да продават хранителни добавки, козметични и 

санитарно-хигиенни средства, под контрола на магистър-фармацевт.  

 

Промените в трите текста създават следните рискове – отпадането на 

задължението за присъствие на магистър в аптеката, който да контролира 

помощник фармацевта е много рисковано.  

Компетентността на помощник фармацевтите е на ниво, което не  позволява 

напълно самостоятелна работа. Основа за определяне функциите на 

помощник фармацевтите е нивото на тяхното обучение, а не извършването 

дейности в аптеката. Те са ценни помощници, но е необходимо постоянно 

присъствие на фармацевта в аптеката. 

 

Новата ал. (4) е най-спорна. Аптеката е здравно заведение, а не е бакалия и 

присъствието на непрофесионалисти е много рисковано, независимо какви 

дейности изпълняват. Съществуването на дрогерии дава опция за работа и за 

други здравни специалисти чл.238, ал. 3  извън фармацевти и помощник-

фармацевти.  



След като е лечебно заведение аптеката тя вменява дейности само на 

фармацевти и помощник-фармацевти или които са медицински работници и 

съответният управител носи цялата отговорност.  

Това ще доведе до въвеждане в лечебно заведение на немедицински субекти 

да изпълняват част от търговски дейности свързани с общественото здраве  и 

неминуемо ще доведе до злоупотреби в отсъствието на фармацевта. 

Контролът може да е по телефон, по скайп, по интернет и всякакъв вид друг 

дистанционен начин и Агенцията трудно може да контролира над 4000 

аптеки, кои точно услуги от кого са извършени. 

 

Въз основа на практиката за добри  фармацевтични грижи потребителите  

трябва да получат съвети от фармацевти и помощник-фармацевти за 

лекарства по лекарско и  без лекарско предписание, а това не е възможно от 

хора без съответното образование.  

Съгласно чл 219, Аптеката е здравно заведение, в което се извършват 

следните дейности: съхраняване, приготвяне, опаковане, контролиране, 

даване на консултации, отпускане по лекарско и без лекарско предписание на 

разрешени за употреба в Република България лекарствени продукти, на 

медицински изделия, на диетични храни за специални медицински цели и 

храни за кърмачета и преходни храни, както и хранителни добавки, 

козметични и санитарно-хигиенни средства по списък, определен от 

министъра на здравеопазването.  

Няма как да се вменят само някои от дейностите в аптеката на субекти, които 

не са медицински лица, предвид, че аптеката е здравно заведение.  

Голяма част от хранителните добавки, които се отпускат в аптеките при 

едновременно прилагане с лекарства, които използват хронично болните 

пациенти (особено тези, които съдържат лечебни растения) могат да 

взаимодействат с тях, и да доведат до сериозно увреждане на тяхното здраве.  

Това ще увеличи разходите на системата на здравеопазване като цяло от 

допълнителни нежелани реакции в резултат на неподходящи комбинации. 

Още повече че пациентът разчита, че получава компетентна и достоверна  

лекарствена информация в аптеката. Немедицинските лица няма как да са 

запознати с тези взаимодействия и ще подвеждат пациентите и от тук 

докладването на нежеланите реакции ще рефлектира. 

 

Промени по § 25  

Чл 216 б-   Агенцията следва да води “публичен” регистър и за тази цел след 

думата “води” да се добави “публичен». 

 

 



Промени по § 44 
чл. 258 (4) не е ясен.  Не е ясно какво означава понятието «принадлежи» към 

същото международно непатентно наименование – лекарствения продукт или 

е със същото наименование или не. Не е ясно също така как новата 

регулацията ще повлияе на цената.  

Очаква се новият продукт да е с по-ниска цена, но ако не е какъв е смисъла от 

регулацията на цената му? 

Според начина, по който е създаден целия чл. 258 се разбира, че цените  на 

лекарствата по лекарско предписание, които не са включени в позитивния 

лекарствен списък няма да бъдат регулирани, а само регистрирани. Ако има 

лекарствен продукт, който първоначално не е включен в списъка, а 

впоследствие е включен с нова цена, това означава ли, че той ще промени 

режима си на регулация и той следва да се актуализира в съответствие с 

новата цена 

 

Създава се двоен стандарт за продукти отпускани по лекарско предписание, 

които са включени в ПЛС и тези които не са. За продукти по лекарско 

предписание  за свободна продажба  цената се регистрира, а не регулира. 

Продукти извън позитивния списък могат да поддържат доста различни цени 

от тези, които са в списъка. Това може да доведе до значителни разлики  в 

цените с тези в Позитивния списък, които да са по-високи цени от тези на 

свободна продажба. Независимо от това, че не може изкуствено да се 

регулират.  

 

Промени по § 45 
 

Чл. 259. Създаването на комисия по цени и реимбурсиране трябва да включва 

представители на други ведомства не само на МЗ и ИАЛ. До сегашната 

практика е да има представители на министерство на икономиката, 

финансите и други ведомства, които контролират изразходването на  

обществените средства. Прехвърлянето на всички отговорности само към 

системата на здравеопазване ще наруши обществения баланс в системата и тя 

ще бъде затворена само в рамките на здравните ведомства, независимо че 

средствата се гласуват от финансовите структури в страната. 

 

Промени в § 46  

 

В чл. 259 ал. 2 

1. Няма разписани критерии за тези представители и на какъв принцип ще 

се решава този подбор  



 

2. Няма обявен брой  на представителите в Новата комисия  - техният 

брой, който може да е 3 души 
Всички европейски ръководства, които учредяват комисии е указан брой и 

кои допълнителни структури са включени.  

Остават само здравните ведомства, като икономическите (Министерство на 

финансите и Министерство на икономиката) са отпаднали 

Следва да се помисли, доколко това е приоритет само на здравните ведомства 

в страната.  

Предвид тежестта на дейността на тази комисия тя следва да е с брой, който 

да е сборен от предишните две комисии. 

 

3. Трябва има ясни критерии за определяне на специалистите, които ще 

влязат в тази комисия и наредба за техния подбор. Съществува явен риск 

това да бъдат представители на различни фармацевтични интереси. 

 

4. Липсва изискване за публични декларации, тъй като това е практика във 

всички комитети в ЕМА и по ведомствата в ЕС от гледна точка на 

прозрачност. Това е необходимо, тъй като тези представители индиректно ще 

оперират с обществените средства, които са около 600 млн. евро. 

 

Следва да се заложат подписването на публични декларации за конфликт на 

интереси на представители и техни родственици по съребрена линия в 

търговски и трудово-правни отношения.  

Може да се вземе декларацията на ЕМА от сайта и за отделен член да се 

визира, работата му с фармацевтичната индустрия  и тези декларации да са на 

страницата на МЗ, както и автобиографиите на представителите на МЗ.  

 

Тези декларации да се актуализират и преподписват всяка година, както е в 

ЕМА. Очевидно това ще са представители на Министъра, а не служители от 

ведомството, както е записано. Това дава опция и за двете възможности и 

свобода за въвличане на членове, които не са от ведомството и затова 

критериите за тях следва да са ясно разписани, с оглед на това да не попадат 

случайни хора и лобисти на определени кръгове, които да се възползват от 

парите на данъкоплатците, които на практика финансират държавния 

бюджет. 

 

 

5.Няма има ясни критерии за подбора на кадрите в тази комисия. 

 



 Следвайки правилата на ЕС за всяка комисия, която има отношение към 

сериозни финансови ангажименти тези правила са публично разписани. Тази 

комисия ще определя пазара  на лекарствата, които са финансирани от 

обществени фондове  и това е в рамките на 600 млн евро. Средства на НЗОК, 

МЗ и Болнична помощ.  

 

6 Съдаването на такава нова Комисия следва да е публична процедура и 

набиране на кандидати с посочен стаж и  научен опит да има комисия, която 

да класира тези кандидати и това да тече публично, предвид, че ще се 

разпределят публични средства впоследствие на тези Позитивни списъци . 

Изискването към кандидатите на база на трудовия стаж и документи  да се 

оценява въз основа на опит в: 

 

 -оценка на здравните технологии (Health Technology Assessment)  

- в експертиза на ефективността. 

- в режимите на референтното ценообразуване и реимбурсиране 

- в есенциални листи и тяхното създаване 

- в регулаторните режими на лекарствата за разрешаване и постмаркетингово 

наблюдение, което е пряко свързано с етапите на поддръжка и подновявене  и 

има отношение към подновяване на списъка  

- Научно предствяне на данни и това се оценява по брой публикации във 

фармакоиномическата област, както и в позитивни листи, а не в коя да е 

терапевтична област по принцип. 

 

- Допълнителните експерти могат да допълват различните терапевтични 

области. 

 

Коментар относно обединяване на Комисиите 

Обединяването на двете комисии е прогресивен акт, но той се въвежда там 

където има вече изградени предпоставки за информационна и научна 

обвързаност и конкрол на системата, както е в Дания, Обединеното Кралство, 

Франция. 

Лекарствата не могат да се разглеждат отделно от целия процес на 

осъществяване на здравни грижи. Агенциите за оценка на здравни 

технологии са самостоятелни институции, които работят в тясна връзка с 

университетите и обслужват интересите на гражданите и обществото при 

оценката, както на нови, така и на вече установени технологии в интерес на 

общественото здраве. 

В другите страни,  единни структури, които се занимават с ценообразуване и 

реимбурсиране са цели институции, както е NICE and NHS във 



Великобритания и съществуват единни информационни бази данни за 

разходи и потребление на целия обществен сектор, фондове, лечебни 

заведения, както и разходи за извънболнична помощ, в съответната страна и 

извън нея, и както изработване на стандарти и ръководства в оценка на 

здравните технологии (Health Technology Assessment). След като има такава 

преклинична оценка със съответните «comparators» eдва тогава започват 

администраторите да оценяват разходите. 

 

 

Там се занимават цели институции за адекватно проучване, анализ и 

изчисляване на цените и в другите страни членки и тези информации се 

набират и по корпоративен път, независимо от заявената цена. 

 Комисиите които заседават са постоянни и това е ежедневна им дейност, а 

не на епизодичен принцип. 

Това позволява разпределяне на публичните фондове, основано на обективна 

информация и на прозрачни принципи, тъй като става дума за обществени 

средства, които на практика всички плащат и  следва да имат и изисквания за 

прозрачност как се разходват тези обществени средства и обществото да знае 

как е подбран този екип и на какви принципи. 

 

Свеждането на цените и реибмурсирането по този начин у нас ще стане по 

чисто механичен принцип без да има подобрение в системата и ще бъдат 

облагодетелствани лобистки кръгове, които ще се възползват от слабостите 

на системата и ще могат да се определят удобни цени и схеми на 

реимбурсиране. 

Обединяването може да стане, ако в страната се създаде институция, която 

финансово и кадрово е обезпечена да извършва тази експертна дейност, а не 

крайно, което само да се гласува.  

Отделът, който обслужва досегашните структури  е изключително лимитиран 

и не разполага с технологийте и достъпа за информация, каквито имат 

подобни учреждения в ЕС, както с финансови възможности за набавяне на 

тази информация от достоверни бази данни.  

В европейските държави въпросите, свързани с цени и реимбурсиране се 

решават от агенции по оценка на здравните технологии (Health Technology 

Assessment). Както в областта на разрешителните решими има идентичност, 

така и в ЕС навлизат единни стандарти  за задължаване на страните членки, 

когато такава оценка на даден продукт вече е направена, с оглед  на това 

страните членки да не правят различни интерпретации 



В много държави има подобни институции за оценка на ефективността и след 

което минава на множества нива на оценка. Eто и някои (Health Technology 

Assessment Institution) чийто опит може да се ползва. 

Франция  - DEMESP, HAS Haute  Autorite de Sante, France 

Германия  - IQWIK  Institute for Quality and Efficiency in the Health Care. 

Великобритания – NICE (National Institute for Clinical Exellence) 

 

Съгл. чл. 259 ал 7 комисията ще заседава веднъж месечно и как  ще може 

да спази срока за произнасяне в 60 дневен срок с едно заседание месечно. 

Като се има предвид, че ще разглежда и ценообразуване и реимбурсиране.  

Комисията следва да има толкова заседания, колкото е необходимо за да 

спази този срок.  

 

Промени в §47  

Съгласно Чл. 261 , ал.1, т.4 на какъв принцип комисията ще утвърждава 

фармакотерапевтични ръководства? 

В страната няма капацитет за подобни издания и независимо, че такива се 

изискват от 2003 г - от първата разпоредба за Позитивен лекарствен списък 

подобни ръководства няма публикувани. Практически затова са необходими 

мащабни епидемиологични проучвания за оценка ефикасността след 

пускането на продукта на пазара. 
 

Фармако-терапевтичните ръководства не са от компетентността на 

Комисията, тъй като в ЕС и то в развитите страни има иституции, които 

изработват и оценяват такива ръководства. 

У нас нито има условия, нито административен и научен капацитет имайки 

предвид комисиите, които бяха учредявани от 2003 г.  

 

 В държавата до момента от влизане на Наредба за позитивен списък (2003 

г.), не е издадено нито едно фармакатотерапевтично ръководство. На 

практика такива национални ръководства следва да са на база 

широкомащабни проучвания, каквито очевидно няма у нас. Този текст ще 

остане и занапред без съдържание, както това показва практиката от 

последните 8 години. Предложението е да отпадне ! 

 

Промени по §49  

Чл 262 ал. 2, следва да отпаднат атрибутите за търговски наименования, тъй 

като позитивните листи са по международни непатентни наименования.  



Излиза, че Позитивния списък ще включва заболявания по МКБ 

(международен код на заболяванията). Може би следва да се каже, че 

“покрива” такива заболявания, а не ги включва. 

Чл 262 ал. 3,  Позитивния списък се подбира по ефикасност, терапевтична 

ефективност, безопасност и фармакоикономически показатели.  

Показателите ефикасност и безопасност са обект на оценка от регулаторния 

орган в Модул 4 и 5, които са конфиденциални и не могат да се предоставят 

извън регулаторния орган и за тях има ексклузивитет на данните и други 

нямат достъп до тази информация и затова тези текстове са изпразнени от 

съдържание. 

Как на практика ще става това, разрешението за употреба е гаранция за тези 

параметри ефикасност и безопасност и поради това тези текстове следва да 

отпаднат. 

 

Промени в §50 

 

Нов Чл. 262а. Две години е технологично неизпълнимо да се съобщава 

предварително, тъй като ПРУ не  разполага с такава информация и това може 

да стане предварително или да ги уведоми за последния внос. 

Чл. 262а (2) – да отпадне  «2 години» и за се замени с «1 година» 

 

Заключение 

Предвид на краткото време са маркирани малка част от проблемите в 

посочения законопроект. Открити и нерешени въпроси към посочения 

законопроект са също както следва: 

1. Какво става с цените за паралелен внос? Ако заявление може да се 

подава и от лицето, получило разрешение за паралелен внос, какво се 

случва с цената на продукта (ако има такава) на постоянния 

представител в страната. 

2. Кои  и как ще се решава % реимбурсиране?  Това следва да е обект на 

закона, което не е заложено, както и да има ясни критерии, а не обект 

на наредба без критерии, както беше досега. 

3. Няма процедура за изработването на фармакотерапевтични 

ръководства. Как Комисията по цени и реимбурсиране ще работи преди 

да се създадат? В рамките на 8 години не бяха създадени такива 

ръководства. Да се въведат срокове за създаване на 

фармакотерапевтични ръководства . 

 

4. Да се въведат правила как Комисията по цени и реимбурсиране  ще 

процедира преди  създаването на фармакотерапевтични ръководства. 



 

5. Да се заложи провеждането на публична процедура за избора на 

представители на МЗ в Комисията по цени и реимбурсиране, както и 

броят на представителните да се запише изрично в закона. 

 

Тези предложения и коментари относно проекта за изменение на ЗЛПХМ 

от МЗ, бяха обсъдени на заседание на членовете на БАЛИ на 23.03.2011 г. 

и са изпратени на 30.03.2011 до МЗ. 

 

С поздрав от Управителния съвет на БАЛИ 


