
 ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ 

НА СДРУЖЕНИЕ “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЛЕКАРСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ” (БАЛИ) 

 

 

Уважаеми  учредители, 

Уважаеми  членове, 

Уважаеми  корпоративни членове, 
 
 

Управителният съвет на „Българска асоциация за лекарствена информация” (БАЛИ) - www.badibg.org, на 

основание чл. 26 от ЗЛЮНЦ и чл. 29 от Устава на БАЛИ свиква редовно Общо събрание на сдружението, което ще се 

проведе на 12 май 2011 от 17:00 в гр. София, ул. Дунав № 2, Фармацевтичен факултет  - зала 1, при следния  

 

Дневен ред на Общото събрание:  

 

1.1 Отчет за дейността на БАЛИ за 2010 г. 

 

1.2. Приемане на бюджет на БАЛИ за календарната 2011 година. 

 

1.3. Представяне на основните насоки в програмата за работа на БАЛИ през 2011 г. 

- предстоящ форум за Постмаркетингово наблюдение - 28 юни 2011 

 



Регулаторни предизвикателства при лекарствата – проследяване на лекарствена безопасност 

(pharmacovigilance), съгласно Регламент (ЕС) № 1235/2010 на Европейския парламент и на съвета, който влиза в 

сила от 2 юли 2012 г.  лектори са водещите експерти в областта на лекарствената регулация като: 

- Форум през ноември/октомври – валидиране, обсъждане на новото ръководство за биоеквивалентност и 

лингвистична проверка  

       1.4.  Информация за създаване на база данни с лекарствените/здравни закони и подзаконови актове. 

        1.5. Други предложения за 2011 г. 

      1.6.  Информация за семинар на DIA на 26.05.2011 в София 

  

     2. Комуникация между членовете на БАЛИ на чаша вино. 

 

Поканват се всички членове на Сдружението да вземат участие в общото събрание на Сдружението. 

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание са на разположение на членовете на адреса на 

управление на сдружението гр. София, община Столична, Район Красно село, ул. “Хубча” № 16, офис 2,  най-късно до 

12.05.2011 година, както и информация за съвещанието на интернет страницата на сдружението: www.badibg.org. 

 

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 31 от Устава на Сдружението, събранието ще се 

отложи с един час и ще се проведе от 18:00 часа на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове на 

Сдружението да присъстват.  

 

Корпоративните членове, които не могат да вземат участие чрез своите управляващи органи следва писмено да 

упълномощят по един представител (не е необходимо нотариално пълномощно) за участие в събранието. 

 

 

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕТО  
 

 

 

 


