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Българската система за верификация на лекарствата вече функционира 

 

С огромно удовлетворение Ви уведомявам, че на 18 април 2018 г. Българската система за 
верификация на лекарствата (БСВЛ) беше свързана с производствената среда на Европейския 
център (EU Hub). 

Една от най-важните цели за нас, поставена от членовете на Българската организация за 
верификация на лекарствата (БОВЛ), беше да сме сред първата вълна от Blueprint системи, 
интегрирани с Европейския център. 

Използвам този повод, за да изкажа своята огромна благодарност на всички, които 
допринесоха за този успех: екипът на Solidsoft Reply, който участваше в проекта, нашите колеги 
от ZAPAZ и другите национални организации за верификация на лекарствата, за изключително 
доброто сътрудничество, както и на Европейската организация за верификация на лекарствата 
(EMVO) за предоставените насоки и поставени високи стандарти, а също и на всички членове на 
борда, на всички консултанти и компетентните органи, ангажирани в този проект през 
последните две години и не на последно място, на екипа на БОВЛ: Гергана Керемедчиева, 
Мениджър качество и Андрей Атанасов, ИТ Мениджър. Благодарение на отличното 
сътрудничество, професионализъм и ангажираност на всички участници в проекта, през 
изминалата година отбелязахме голям напредък и успешно извървяхме този важен етап от пътя 
ни към крайната цел - към 9 февруари 2019 г. БСВЛ да работи в пълен режим и в съответствие с 
най-високите утвърдени стандарти в индустрията с цел безопасност на пациентите и защита на 
информацията.  

От тази седмица започваме тестване с нашите пилотни участници, които са готови да се 
свържат с Европейския център и с националната система. Стартирането на пилотния проект по 
график осигурява достатъчно време на всички участници във веригата на лекарствоснабдяване 
за свързване, тестване, обучение и своевременна подготовка. Това ще позволи внедряване на 
системата без напрежение, като по този начин ще се избегнат неизбежните допълнителни 
разходи от поставяне на кратки срокове. 

За повече информация, свързана с прилагането на Директивата срещу фалшифицираните 
лекарства в България, можете да посетите нашия сайт: www.bgmvo.org 

Пожелавам успех на всички! 
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