БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЛЕКАРСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ
(БАЛИ)

„Паралелната търговия. Аспекти - настоящи и бъдещи възможности в паралелната
търговия в България” – про боно дигитално събитие на БАЛИ, специално за членове 2021

Над 90 представители на фармацевтичната индустрия в България взеха участие в
уебинара на БАЛИ, на тема „Паралелната търговия – аспекти – настоящи и бъдещи
възможности в паралелната търговия в България”, който се проведе на 2 април 2021 г.
Събитието беше про боно за всички членове на Асоциацията, подновили или заявили
членство за 2021 година.
Темите, които бяха докладвани и предизвикаха активна дискусия сред участниците,
бяха:
1. Регулаторни и законодателни изисквания на търговията на едро, вкл. разрешаване
за употреба на лекарствените продукти от паралелен внос и ценообразуване;
2. Паралелен внос - контрол и качество – Развитие на контрола на качеството в
паралелния внос;
3. Паралелен внос - дистрибуция. Особености и проследяване на лекарствената
безопасност;
4. Регулаторната рамка в перспектива - как може България ефективно да се възползва от
ролята на паралелната дистрибуция в лекарствоснабдяването;
5. Специализирана електронна система за проследяване и анализ на лекарствените
продукти - СЕСПА. Цел, имплементиране и работа база данни;

Лектори бяха утвърдени представители в направлението - маг.фарм. Светлана Иванова,
Весела Христова, Деница Драгомирова и маг. Фарм. Мария Маринова от Беста мед ЕООД,
изпълнителният директор на БАРПТЛ – Боряна Маринкова и Теодора Чачевска - WÖRWAG
Pharma GmbH & Co. KG.
Актуалното състояние в сектора на паралелната търговия , настоящите и бъдещи
проблеми и възможности на паралелната дистрибуция в лекарствоснабдяването в България,
бяха представени и анализирани на уебинара, в резултат на изрично желание от страна на
членове на БАЛИ, посочено в анкетните карти, които Асоциацията предоставя на участниците в
събитията си.
Важно е да разясним, че екипът на Асоциацията обработва попълнените анкетни карти
прецизно и целенасочено, с цел маркиране на професионалните теми и проблематики, които
интересуват нашите членове. В резултат анализ на събраната информация, планираме и
организираме обучителни събития, които да отговорят на необходимостта от актуална и
допълнителна строго профилирана професионална информация, която да допълва и обогатява
знанията на нашите членове.
През месец юни, предстои ежегодната конференция на БАЛИ, която и тази година,
поради Covid-19 пандемията, ще се проведе в дигитален формат. Регистрацията е отворена.
Заявки за участие ще се приемат до запълване капацитета на дигиталната зала.
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