
Bulgarian Association for Drug Information 

Since 2010 

 
3900 + 

Участници  

в обучителни събития БАЛИ 

 

220 + 

Лектори от индустрията, академичните среди и 

регулаторните органи в България 

 

75 + 

Лектори от 

Великобритания, Германия, Дания, Португалия, 

Швейцария, Полша, Финландия, Норвегия, 

Франция, Австрия, Унгария, Швеция 

 

60 + 

Семинари, трейнинги, кръгли маси, 

дискусионни срещи, обучителни модули 

 
БАЛИ стартира изпълнение на 

Проект: Разработване на предложения за 

подобряване на гражданското участие в процесите 

на ценообразуване и реимбурсиране на лекарства, 

формиране и отчитане на публичните/бюджетните 

средства за здравеопазване в областта на 

лекарствата. 

Бенефициент: Българска асоциация за лекарствена 

информация (БАЛИ)  

Обща стойност на проекта: 89 049.24 лв. 

Начална дата: 01.01.2019 г. 

Крайна дата:  31.12.2020 г. 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма “Добро управление” (ОПДУ), 

приоритетна ос 2 “Ефективно и професионално 

управление в партньорство с гражданското 

общество и бизнеса”, процедура “Повишаване на 

гражданското участие в процесите на формулиране, 

изпълнение и мониторинг на политики и 

законодателство” 
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Training Courses ▪ Conferences  

▪ Digital events ▪ Discussions  

▪ Workshops ▪ Meetings  

▪ Networking Events  
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office@badibg.org  

 +359 889 919 655 

+359 2 955 85 86 
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БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА 

ЛЕКАРСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 

(БАЛИ) 

БАЛИ е неправителствена организация в 

обществена полза с над 60 корпоративни и 

над 90 индивидуални членове. 

БАЛИ работи за усъвършенстване, 

квалификация и повишаване 

професионалната компетентност на 

членовете си. 

БАЛИ е платформа за конструктивен 

диалог и партньорство между 

заинтересованите страни във 

фармацевтичния сектор, организирала над 

60 обучения за повече от 3900 експерти, с 

над 290 лектори от България и ЕС, през 

последните 9 години. 

Членството в БАЛИ е открито за 

специалисти и представители на 

регулаторните органи,  фармацевтичната 

индустрия, академичните среди, 

пациентските организации и експерти в 

сферата на медицински изделия, козметика 

и хранителни добавки. 

  

02.11.2018 – Drug Regulatory Affairs Update 

Training Course (Speakers) 

ул. Хубча 16, офис 2, 1618 София, България  

29.03.2019 - Workshop (Speakers) 

 
 

PROGRAM 2019 

DRUG REGULATORY AFFAIRS UPDATE 

TRAINING COURSE  

 

04.10.2019 - Module 1 - Pharmacovigilance – Update, 

(Audits and Inspections) 

8.11.2019 - Module 2 - Pharmacovigilance – Update, 

(Safety – Update; Signal Management – Update; Risk 

Minimisation Measures – Update) 

22.11.2019 - Module 3 - Regulatory Affairs – Update, 

(Medical Devices - Regulation EU 2017/745 - Update; 

Marketing Authorisation Procedures - Variations; 

Market Access - Pricing, Reimbursement and HTA; 

Clinical Trials in the EU - Update) 
 

Programs & Registration Forms on  

www.badibg.org 

 

19.04.2019 – One Day Face 2 Face Training 

Course (Participants) 

 
 

ПРЕДИМСТВА & ПОЛЗИ 

ЧЛЕНСТВО В БАЛИ 

- Достъп до уникална актуална 

нормативна база данни с 13 здравни и 

лекарствени закона и 150 наредби; 

- E-Bulletin - новини от НС, МС, МЗ, 

НСЦРЛП, ИАЛ, НЗОК, ОЗТ – 

комисия, както и европейски 

институции - EMA, EDQM, ICH; 

- Networking - обмяна на опит и 

дискусии с представители на 

индустрията, регулаторите органи и 

академията; 

- Регистрация за събития, с до 50 и 

повече процента отстъпки; 

ексклузивни условия и преференции за 

участие в обучения; 

- Дигитални събития – дискусии, 

трейнинги и други; 

- Възможност за представяне на 

презентации, лекции и проучвания, по 

актуални теми; участие в изготвяне на 

становища по закони и наредби;  

- Достъп до всички презентации, 

сертификати и обучителни лекции от 

събития на БАЛИ; 

- Обучения по заявка за повишаване на 

професионална квалификация; 

- Награди & Признания – програма за 

партньори, лоялни членове, 

постижения в индустрията. 

Такси годишно членство: 

52.00 лв. - физически лица 

520.00 лв. - юридически лица 

30.00 лв. - студенти 


