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Курс по лекарствени регулации 
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ПОЛЗИ ОТ КУРСА 

• В курса се усвоява последната актуална 

регулаторна информация от ЕС; 

• Подпомага се професионалната 

квалификация и преквалификация 

относно лекарствената законодателната 

рамка у нас, вкл. в ЕС; 

• Проследяват се промените   на 

разрешителните режими  на лекарствата 

и пускането им на пазара; 

• Представят се актуалните системи за 

лекарствена безопасност и клинични 

изпитвания; 

• Анализират се процесите на 

ценообразуване, реимбурсиране и HTA в 

ЕС, вкл. и у нас;  

• Проследяват се измененията в  

законодателството на медицинските 

изделия в ЕС, вкл  и у нас; 

• Възможност да се използва опита на 

други страни от ЕС. 

 

 

                      
 

 

Курсът се организира 

с любезната подкрепа на 

   Медицински университет - София 

 

 

 

ПРОГРАМА НА КУРС ПО 

ЛЕКАРСТВЕНИ РЕГУЛАЦИИ 2015 

 

 

9.10.2015 - Опаковки, листовки и 

     клинични проучвания 

23.10.2015 – Лекарствена безопасност 

 

13.11.2015 – Лекарствена безопасност 

 

27.11.2015 - Медицински изделия. 

     Оценка на здравни технологии 

 

 

 

Проф.Бенишева, Проф. Воденичаров, 

Проф.  Петрoва, Д-р  Д. Дариткова, 

откриха Форум 30 април 2015  

 

 

 

 

 

 

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; 

• Получаване регулярно на регулаторна 

информация от сайтовете на ИАЛ, МЗ, 

НСЦРЛП, НЗОК 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. 

 

Заявлението за членство е на сайта на   

БАЛИ  и се подава по имейл.   
Годишна такса за физически лица  - 52 лв. 

Годишна такса за юридически лица -520лв. 

Годишна такса за студенти        -  30  лв. 

 

 

Банка: Алианц Банк България, София 

Сметка 

№:IBAN:BG76BUIN95611000375952 
BIC/Swift: BUINBGSF 
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