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Законодателна рамка в ЕС и България

❑ Директива 2011/62/ЕС на Европейския Парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г.

❑ Делегиран Регламент (ЕС) 2016/161 на Комисията от 2 октомври 2015 г.

Делегираният регламент се прилага пряко във всички държави-членки на ЕС от 
09.02.2019 г.!

Делегираният регламент е директно приложим в българското законодателство.

❑ Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ), промени 
ДВ бр.67 от 28 юли 2020 г.

Обхват:

Лекарствени продукти по лекарско предписание с изключение на продуктите от 
Приложение I и в допълнение продуктите от Приложение II (омепразол) на 
Делегирания Регламент
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Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина 

Чл. 168

(8) Върху вторичната опаковка, а ако няма такава - върху първичната опаковка на 

лекарствените продукти, с изключение на радиофармацевтици, се нанасят:

1. индивидуален идентификационен белег за показателите за безопасност, който дава 

възможност търговците на едро и дребно да:

а) проверяват автентичността на лекарствения продукт;

б) идентифицират отделни опаковки;

2. средство, с което да се извършва проверка дали опаковката на лекарствения продукт е 

била подправена.



Показатели за безопасност:
Сериализация + средство срещу подправяне

• Изискванията за матричния код са според 
изискванията на GS1

• Kод на продукта във формат GTIN
• Уникалният идентификационен код (УИК) 

в България съдържа 4 елемента

PC: (01) 07613421020088

SN: (21) 91121172533558

Парт. №: (10) JE7675

Годен до: (17) 07/2021
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Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина 

Чл. 168а 

(1) Върху опаковката на ЛП, който се отпуска по лекарско 
предписание, се нанасят показатели за безопасност по чл. 168, 
ал. 8, с изключение на случаите, в които ЛП е включен в списъка, 
определен от Европейската комисия с делегиран акт по чл. 168б.

(2) Върху опаковката на ЛП, който се отпуска без лекарско 
предписание, не се нанасят показатели за безопасност по чл. 168, 
ал. 8, с изключение на случаите, в които ЛП е включен в списъка, 
определен от Европейската комисия с делегиран акт по чл. 168б, 
след като е оценен, че е изложен на фалшифициране.

ДР (ЕС) 2016/161 
Приложение I

ДР (ЕС) 2016/161 
Приложение II

Омепразол капсули
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Задължения на ПРУ / Производители 

➢ Извършват действията, определени в ДР (ЕС) 2016/161 (ЗЛПХМ чл.272б, ал.1)

➢ Поставят върху вторичната опаковка, а ако няма такава – върху първичната опаковка на ЛП, 
определени в ДР (ЕС) 2016/161, показателите за безопасност по чл.168, ал.8 – УИК и средство 
срещу подправяне (ЗЛПХМ чл. 160, ал.11)

➢ Квалифицираното лице отговаря за това, че върху опаковката на лекарствения продукт са 
нанесени показателите за безопасност (ЗЛПХМ чл. 159, ал. 4)

➢ Осигуряват въвеждането на УИК на всяка опаковка в системата от регистри в съответствие с 
ДР (ЕС) 2016/161 (ЗЛПХМ чл. 68а)

➢ Производителят информира незабавно ИАЛ, ако получи информация, че ЛП, които попадат в 
обхвата на неговото разрешение за производство, са фалшифицирани или съществуват 
съмнения за фалшифициране (ЗЛПХМ чл. 160, ал.1, т. 9)
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Задължения на търговците на едро 

➢ Извършват действията, определени в ДР (ЕС) 2016/161 (ЗЛПХМ чл.272б, ал. 1)

➢ ТЕ проверява дали получените ЛП от производители, вносители или търговци на едро не са 
фалшифицирани, като проверява автентичността чрез показателите за безопасност в 
случаите, определени в ДР (ЕС) 2016/161 (ЗЛПХМ чл. 207, ал. 1, т.4а)

- ЛП, получени от друг търговец, който не е производителят или негов договорен партньор

➢ ТЕ проверява показателите за безопасност и дезактивира УИК на лекарствен продукт, преди 
да достави този ЛП в случаите, определени в наредбата по чл.198 (ЗЛПХМ чл. 207, ал. 1, т. 4б)

➢ ТЕ информира незабавно ИАЛ и ПРУ, когато е установил или има съмнение, че 
лекарственият продукт, който е получил или му се предлага, е фалшифициран (ЗЛПХМ 
чл. 207, ал. 1, т. 11)
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Задължения на аптеките 

➢ Извършват действията, определени в ДР (ЕС) 2016/161 (ЗЛПХМ чл.272б, ал. 1)

➢ Проверяват автентичността на ЛП чрез показателите за безопасност и 
дезактивират УИК в системата от регистри (ЗЛПХМ чл. 219, ал. 3)

Проверката на автентичността на ЛП включва:

- автентичност на УИК

- цялост на средството срещу подправяне (anti-tampering device)

➢ Действията по ал. 3 се извършват по реда на глава VI от ДР (ЕС) 2016/161 (ЗЛПХМ 
чл. 219, ал. 4)



Основни задължения на аптеките

➢Свързване с Националната система за верификация на лекарствата (BgMVS)

– софтуер (съществуващ софтуер + интерфейс към BgMVS), баркод-четец

– преди свързване е задължителна проверка за легитимността на аптеката

– няма такса към БОВЛ за аптеките за свързване към системата за верификация

➢Проверка (верификация) на показателите за безопасност за всяка опаковка лекарствен 
продукт с цел да се гарантира, че ЛП е с произход от законен производител (препоръчва се 
при приемане на ЛП)

– автентичност на уникалния код (УИК): УИК трябва да е активен в системата; ако кодът не е 
активен в системата, продуктът не трябва да се отпуска на пациента

– цялост на средството срещу подправяне (anti-tampering device)

➢Дезактивиране на кода в Системата в края на веригата на доставка (когато лекарственият 
продукт се отпуска на пациента)

– възможност за реактивиране

➢Делегиран Регламент (ЕС) 2016/161, глава VI (чл. 25 до 30)
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Задължения на аптеките – практически аспекти

➢ Аптеките се свързват с Българската система за верификация на лекарствата (BgMVS):

- Ролята на ИТ доставчиците да разработят интерфейс за ТЕ и аптеки;

- ИТ доставчиците съдействат на аптеките при свързване със системата и при технически проблеми.

➢ Препоръчва се аптеките да проверяват показателите за безопасност при получаване на ЛП.

➢ Аптеките имат задължение да дезактивират УИК на ЛП при отпускане на ЛП на пациента, както и ако са 
изискани мостри от компетентните органи или при бракуване на ЛП, който е в срок на годност.

➢ Болничните аптеки могат да проверяват показателите за безопасност и дезактивират УИК във всеки момент 
от времето, когато ЛП е във физическото владение на здравното заведение.

➢ Аптеките имат възможност за реактивиране на УИК до 10 дни след дезактивирането в същия обект.

➢ Когато аптеките доставят само част от съдържанието на опаковка с ЛП, те проверяват показателите за 
безопасност и дезактивират УИК при първото отваряне на опаковката.

➢ При технически проблеми аптеките записват УИК и след отстраняване на техническия проблем проверяват 
автентичността и дезактивират УИК.

➢ Съгласно Инструкции на ИАЛ за управление на сигнали при верификация и отписване на лекарствата от 
05.02.2021 г. при съмнение за фалшифициране аптеките незабавно информират компетентните органи (ИАЛ).



BgMVS (Българската система за верификация на лекарствата) 
като интегрална част от единната Европейска система за верификация на 

лекарствата: информационни потоци

Hub

Parallel
Distributors

Manufacturers

Hospitals

Pharmacies
Wholesalers

3PLs

National
Systems
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Предимства на BgMVS и защита на данните

➢ При поверка на УИК фармацевтът получава информация за:
– ЛП с изтекъл срок на годност

– Изтеглена партида от ЛП

– ЛП с прекратено разрешение за употреба

– ЛП, обявени за откраднати

– ЛП, предоставени като безплатни мостри

➢ Защита на законната верига на лекарствоснабдяване от неправомерни доставки

➢ Намаляване на риска от грешки

➢ По-добър контрол на стоковите запаси и оптимизация на разходите (софтуер аптека)

➢ Защита на данните

– При работа със Системата за верификация на лекарствата производителите, ПРУ, Търговците на 

едро и аптеките имат собственост и достъп до данните, които те генерират

– Защита на поверителната търговска информация
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ЗЛПХМ - САНКЦИИ 

➢ Който произвежда, внася, изнася, съхранява, продава или предоставя фалшифицирани 
ЛП, както и посредничи при покупко-продажбата на фалшифицирани ЛП се наказва с глоба 
от 25 000 до 50 000 лв. (чл. 284а, ал. 1)

➢ При неизпълнение на задължение относно показателите за безопасност на ЛП, 
определено в ЗЛПХМ или ДР (ЕС) 2016/161, се налага имуществена санкция:

• на притежател на разрешение за производство или за внос, ПРУ или притежател на 
разрешение за паралелен внос - от 5000 до 10 000 лв., а при повторно извършване на 
същото нарушение - от 25 000 до 50 000 лв. (чл. 284а, ал. 2)

• на ТЕ - от 5000 до 10 000 лв., а при повторно извършване на същото нарушение -
от 10 000 до 20 000 лв. (чл. 284в, ал. 3)

• на аптека - от 1000 до 3000 лв., а при повторно извършване на същото нарушение -
от 5000 до 10 000 лв. (чл. 288а)



15

Индикатори за прилагане на 
Директивата срещу фалшифицираните лекарства 

в Европа и България през 2021 г.



Свързани аптеки по държави (седмица 21/2021)

569 2751 19073 210

0% 0% 0% 0% 98% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 1%

0
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Свързани болнични аптеки по държави (седмица 21/2021)



SK LV EE FI CZ LT NO SI PL IS HR DK HU SE BE/LU ES DE PT AT RO NL BG IE NI LI FR

2021 Week 19 104,0% 100,6% 100,4% 99,1% 99,1% 96,7% 94,9% 93,5% 92,9% 88,8% 88,4% 86,0% 80,2% 71,6% 70,2% 67,3% 65,8% 63,6% 63,0% 59,3% 54,6% 43,3% 40,8% 38,6% 6,7% 2,1%
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FI CZ SK LV LT NO IS SI PL EE DK SE HR BE/LU ES DE AT HU PT NL RO NI IE BG LI FR

2021 Week 21 101,9% 99,1% 98,4% 98,2% 94,1% 91,2% 89,8% 89,7% 89,4% 88,1% 85,0% 84,8% 83,6% 75,3% 68,1% 66,6% 65,9% 63,6% 56,7% 55,4% 47,1% 44,5% 37,7% 30,6% 4,1% 2,1%
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Процент на отписване на Rx според размера на пазара

2021 Week 19



FR NL ES NI IE BG HU PT EE DE DK LT BE/LU RO FI PL LV SI SE HR NO AT CZ SK

2,50%

2,00%

1,50%

1,00%

0,50%

0,00%

3,00%

2021 Week 19

NI NL ES FR BE/LU PT BG IE LV EE DE LT RO DK PL FI HU SE CZ NO SI AT HR SK

2021 Week 21 1,49% 1,11% 0,92% 0,84% 0,53% 0,46% 0,32% 0,19% 0,17% 0,16% 0,12% 0,10% 0,10% 0,06% 0,04% 0,04% 0,04% 0,03% 0,03% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,01%
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0,00%

2021 Week 19 2,57% 1,02% 0,81% 0,54% 0,40% 0,38% 0,32% 0,17% 0,15% 0,13% 0,06% 0,06% 0,05% 0,05% 0,04% 0,04% 0,03% 0,02% 0,02% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%

2021 Week 21
1,60%

Процент сигнали спрямо броя сканирания по държави
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Инструкции за управление на сигнали при верификация
и отписване на лекарствата
Публикувани на сайта на ИАЛ на 2 март 2021 г.

• Инструкции към търговците на едро и дребно с лекарствени продукти

• Инструкции към притежателите на:

• разрешение за производство/внос

• разрешение за употреба

• разрешение за паралелен внос

Инструкциите дават указания за действията на различните участници в лекарство-
снабдяването при:

• получаване на различните типове сигнали

• изискванията за корективни действия за предотвратяване на сигнали по технически 
причини

Обучителен модул 2 „Верификация на лекарствата“ е достъпен в платформата
за продължаващо обучение на БФС

• Разгледани са практически примери за прилагане на инструкциите



След получаване на сигнал в системата за верификация на лекарствата, лекарственият 
продукт не трябва да бъде отпуснат:

➢ Ако сигналът е по технически причини, те трябва да бъдат отстранени. След 
отстраняване на техническия проблем и успешна верификация, опаковката може да 
бъде отпусната на пациент.

➢ Ако сигналът е съмнение за фалшификация, то опаковката трябва да бъде поставена 
под карантина и случаят да бъде докладван на ИАЛ.

В Инструкциите се посочва имейл адрес на домейна на ИАЛ, който е предназначен само и 
единствено за докладване на съмненията за фалшификация: falsifiedmedicines@bda.bg

В много държави тези принципи се спазват задължително и опаковките се задържат под 
карантина. Всички сигнали се регистрират в Системата за верификация на лекарствата
и информацията за тях се получава от Изпълнителна агенция по лекарствата.

Основни принципи в Инструкциите
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1. Видове сигнали, свързани с УИК

Код на сигнала Съобщение към сигнала

А2
”Партидният номер е неизвестен. Подаден е сигнал.”  

(”Batch not found”)

А3
”Серийният номер е неизвестен. Подаден е сигнал.” 

(”Serial Number not found”)

A52

”Сканираният срок на годност не съответства на срока на годност в 

системата. Подаден е сигнал.” 

(”Expiry Date mismatch”)

A68

”Сканираният партиден номер не съответства на партидния номер в 

системата. Подаден е сигнал.” 

(”Batch Id mismatch”)

Сигнали, които се получават в системата, поради несъответствие в някой от елементите на УИК на

продукта:
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Показатели за безопасност:
Сериализация + средство срещу подправяне

• Изискванията за матричния код са 
според изискванията на GS1
- 14 цифри код на продукта във формат GTIN

• В България 4 елемента са кодирани
в УИК: 
- продуктов код, сериен номер, партиден 

номер, срок на годност

PC: (01) 07613421020088

SN: (21) 91121172533558

Парт. №: (10) JE7675

Годен до: (17) 07/2021
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Ако има разлика при сканиране, между който и да е елемент от 
УИК на опаковката и данните в Системата, се генерира сигнал.
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При сканиране на опаковка от лекарствен продукт AВ в аптека се получава сигнал А3 –

"Серийният номер е неизвестен. Подаден е сигнал.”

Магистър-фармацевтът сравнява сканирания сериен номер, изписан на екрана на компютъра със 

серийния номер, отпечатан върху опаковката. Установява, че има разминаване в един символ:

Сканиран сериен номер от екрана: Z20242RKMJB351

Сериен номер, отпечатан на опаковката: Y20242RKMJB351

Магистър-фармацевтът се свързва със своя ИТ доставчик, който установява проблем в аптечния 

софтуер. След като проблемът е отстранен, опаковката преминава успешна верификация и 

може да бъде отпусната на пациент.

Случай 1.1.
Проблем с аптечния софтуер
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При сканиране на опаковка от лекарствен продукт BC в аптека се получава сигнал А2 -

„Партидният номер е неизвестен. Подаден е сигнал“.

Магистър-фармацевтът сравнява сканирания партиден номер, изписан на екрана 

на компютъра с партидния номер, отпечатан върху опаковката. Установява, че те напълно 

съвпадат.

Магистър-фармацевтът се свързва с БОВЛ, а БОВЛ се свързва с ПРУ на лекарствения продукт BC. 

ПРУ установява, че при качването на данните за партидата в системата е имало технически 

проблем и предприема действия по повторно качване на партидата.

БОВЛ информира аптеката, че проблемът е отстранен, опаковката преминава успешна 

верификация и може да бъде отпусната на пациент.

Случай 1.2. 
Данните за партидата не са качени в системата
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При сканиране на опаковка от лекарствен продукт CD в аптека се получава сигнал А3 –

"Серийният номер е неизвестен. Подаден е сигнал.”

Магистър-фармацевтът сравнява сканирания сериен номер, изписан на екрана на компютъра със 

серийния номер, отпечатан върху опаковката и установява, че те напълно съвпадат.

Магистър-фармацевтът се свързва с БОВЛ. БОВЛ потвърждава с ПРУ на лекарствения продукт CD, 

че серийният номер не е генериран от тях. БОВЛ информира аптеката за възможна 

фалшификация.

Магистър-фармацевтът информира Изпълнителната агенция по лекарствата за възможна 

фалшификация, като предоставя информация за сигнала и съхранява опаковката до 

последващи инструкции от ИАЛ.

Случай 1.3.
Възможна фалшификация



Сигнали, които се получават при опит за повторно отпускане на опаковка: често това означава, че е

нарушена веригата на доставки

Код на сигнала Съобщение към сигнала

А7

”Опаковката не може да бъде отпусната. Подаден е сигнал.”

”Опаковката не може да бъде отписана. Подаден е сигнал.”

(”Pack Already Dispensed”/ “Pack Already Decommissioned”)

Този тип сигнали се получават при опит за задаване на статус, идентичен със

статуса на опаковката в системата.

А24

”Опаковката не може да бъде отписана. Подаден е сигнал.”

(”Pack Already Decommissioned”)

Този тип сигнали се получават при опит за отпускане или отписване на

опаковка, която не е активна и има един от следните статуси: Унищожена”,

”Мостра”, ”Безплатна мостра”, ”Открадната”, ”Заключена”, ”Изнесена” или

”Отписана за преопаковане”.

2. Видове сигнали, свързани със статуса
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Статуси на опаковки в системата

NB! Опаковка със статус различен от „Активна“ не трябва да се отпуска. 

СТАТУС НА ОПАКОВКАТА ОПИСАНИЕ

Активна (Active)
Опаковка с такъв статус може да бъде отпусната на пациент или отписана 

от системата.

Отпусната (Supplied) Опаковката е отпусната на пациент.

Унищожена (Destroyed) Опаковката е унищожена.

Мостра (Sample) Опаковката е предоставена като мостра на регулаторен орган.

Безплатна мостра (Free Sample) Опаковката е предоставена като мостра на лекар.

Открадната (Stolen) Опаковката е открадната.

Заключена (Locked) Опаковката е заключена (под карантина).

Изнесена (Exported) Опаковката е изнесена извън ЕС.

Отписана за преопаковане (Checked-out)
Опаковката е отписана от системата за преопаковане от паралелен 

търговец на едро.

Изтеглена (Recalled) Партидата е изтеглена от производителя.

С прекратено разрешение за употреба

(Withdrawn)
Лекарственият продукт е с прекратено разрешение за употреба.



Път на лекарството от производителя до пациента

Препоръчва се 

верификация на входа. 

Задължително е 

дезактивиране при 

отпускане на пациента
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При всяко нарушение на веригата на лекарствоснабдяване, свързано с промяна 

на статуса на продукта или дублиране на отписването на една и съща опаковка в 
Системата се генерира сигнал.
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През септември 2020 г. в Контактния център на БОВЛ фармацевт съобщава, че за две опаковки се 

генерират сигнали А7 - ”Опаковката не може да бъде отпусната. Подаден е сигнал“, защото опаковките 

са вече отпуснати в Системата и не е сигурен дали това е станало при тях или в друг обект. От 

получените снимки на УИК на двете опаковки, БОВЛ генерира доклади за сигналите и установява, че 

тези опаковки са били отпуснати в същата аптека. В този случай, сигналите са по процедурна причина.

Например често се наблюдава многократно отписване от системата на една и съща опаковка при 

частично отпускане. Съгласно чл.28 на Делегирания регламент при отпускане на част от съдържанието 

на опаковка (напр. блистери, сашета, ампули) уникалният идентификационен код трябва да бъде 

дезактивиран в Системата само при първото отваряне на опаковката. Ако аптеката получава често 

сигнали от този вид се препоръчва да бъдат преразгледани оперативните процедури в аптеката, тъй 

като сигналите, свързани с нарушена верига на лекарствоснабдяване се мониторират от ИАЛ. 

СЛУЧАЙ 2.1 
Повторно отпускане на опаковка в същия обект
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През м. октомври 2020 г. в Аптека 1 променят статуса на опаковка от лекарствен продукт MAB от 

"Active" на "Supplied". През м. ноември 2020 г. в Аптека 2 правят опит да променят статуса на същата

опаковка MAB от "Supplied" на "Supplied". Генерира се сигнал А7 „Опаковката не може да бъде 

отпусната. Подаден е сигнал“, защото статусът на опаковката в Системата е Отпусната (Supplied).

Според Инструкцията на ИАЛ Аптека 2 следва да задържи опаковката и да докладва случая на 

Изпълнителна агенция по лекарствата, тъй като има риск от фалшификация поради нарушена 

верига на лекарствоснабдяване.

NB: Когато магистър-фармацевтът не е сигурен дали опаковката е отпусната в неговия или в друг 

обект, може да направи опит да активира отново опаковката. Статусът на опаковката „Отпусната“, 

може да се активира отново, в рамките на 10 дни, само в същия обект.

Случай 2.2
Опаковка, отпусната в друг обект
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През м. февруари 2021 г. търговец на едро доставя в аптека в гр. София опаковка от онкологичен 

продукт ONCO със статус "Supplied". Аптеката не прави верификация на продукта при получаване.

През м. март 2021 г., в аптеката правят опит да променят статуса на същата опаковка ONCO на 

"Supplied". Генерира се сигнал А7 "Опаковката не може да бъде отпусната. Подаден е сигнал”, защото

статусът на опаковката в Системата е Отпусната (Supplied).

Сигналът се регистрира в Системата за верификация на лекарствата и информацията за него се 

получава от Изпълнителна агенция по лекарствата. При проверка има два сценария:

- възможно е това да е връщане на ЛП към ТЕ, който е доставчик на продукта, съгласно
търговски договор или друга обоснована причина; трябва да се докаже документално.

- възможно е да има нарушение на законната верига на лекарствоснабдяване.

Случай 2.3
Отпусната опаковка се връща в търговската верига



33

Обобщение за сигнали, свързани с УИК

Сигнали, свързани с УИК на опаковките могат да се дължат на три причини:

- проблем със софтуера и/или скенера на аптеката

- технически проблем при качването на данните в Системата от ПРУ

- възможна фалшификация

При получаване на сигнал, опаковката се съхранява до изясняване на причината. Ако се потвърди 

технически проблем, опаковката може да се отпусне след отстраняване на проблема и успешна 

верификация.

Ако няма техническа причина, то сигналът е възможна фалшификация и аптеката е 

задължена да съдейства, като предоставя исканата информация и опаковката на 

Изпълнителната агенция по лекарствата.



Къде има информация за 
Инструкциите за управление на сигналите

Hospital pharmacy

Dispensing point

Article 23

By manufacturer

➢ На интернет страницата на ИАЛ в секция „За Фирмите“:
Инструкции за управление на сигнали при верификация и отписване на лекарствата в Българската
система за верификация на лекарствата от търговците на едро и дребно с лекарствени продукти

Инструкции към Притежателите на разрешение за производство/внос, Притежателите на
разрешение за употреба и Притежателите на разрешение за паралелен внос за управление на
сигналите, генерирани при верификация и отписване на лекарствата в Българската система за
верификация на лекарствата

➢ На интернет страницата на БОВЛ в секция „Полезна информация“, като има и превод 
на английски език на Инструкциите за ПРУ

Инструкции към Търговците на едро и дребно с лекарствени продукти за управление на сигналите, 
генерирани при верификация и отписване на лекарствата

Инструкции към Притежателите на разрешение за употреба (ПРУ) за управление на сигналите, 
генерирани при верификация и отписване на лекарствата
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https://www.bda.bg/images/stories/documents/verifikacia/Managing%20Alerts%20Guidelines%20WH%20and%20Pharmacies_v2.0.pdf
https://www.bda.bg/images/stories/documents/verifikacia/Managing%20Alerts%20Guideline%20MAH_v1.0.pdf
https://bgmvo.org/assets/pdfs/Managing%20Alerts%20Guidelines%20WH%20and%20Pharmacies_v2.0.pdf
https://bgmvo.org/assets/pdfs/Managing%20Alerts%20Guidelines%20WH%20and%20Pharmacies_v2.0.pdf
https://bgmvo.org/assets/pdfs/Managing%20Alerts%20Guideline%20MAH_v1.0.pdf


Информация на интернет страницата на БОВЛ www.bgmvo.org

Kонтактен център на БОВЛ: тел. 02 493 02 02 ; имейл: info@bgmvo.org
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http://www.bgmvo.org/
mailto:info@bgmvo.org
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• Законодателната рамка за верификация на лекарствата определя правата и 
задълженията на всички участници в лекарствоснабдяването, както и санкциите при 
нарушения (ЗЛПХМ, 2020 г.)

• Към месец юни 2021 г. 90% от аптеките и 87% от болничните аптеки са свързани с
Българската система за верификация на лекарствата

• Инструкциите за управление на сигналите при верификация и отписване на лекарствата
са публикувани на интернет страницата на ИАЛ и са разгледани с практични примери в
Обучителен модул 2 за магистър-фармацевти (2021 г.)

Заключение



Термини

✓ Верификация – идентификация и проверка на автентичността на лекарствените 
продукти

✓ Отпускане на ЛП – предоставяне на ЛП на пациент в аптека/болнично заведение от 
фармацевт, изисква се смяна на статуса на опаковката в системата

✓ Дезактивиране на УИК (decommissioning)

✓ Сериализация – уникален код на опаковката

✓ Показатели за безопасност на лекарствените продукти:
- Уникален идентификационен код (УИК)
- Средство срещу подправяне на опаковката (tamper evidence)
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✓ Фалшифициран лекарствен продукт (съгласно т.81а от §1 на ДР на 
ЗЛПХМ):
Всеки лекарствен продукт, при който са представени невярно:

а) неговата идентичност, включително данните върху първичната или вторичната му 
опаковка, името му или съдържанието по отношение на която и да е от неговите съставки, 
включително помощните вещества, и количеството на активното вещество в дозова 
единица;
б) неговият източник, включително производителят му, държавата, в която е произведен, 
държавата, в която е пуснат на пазара, или притежателят на разрешението му за употреба, 
или
в) хронологията, включително записите и документите, свързани с използваната верига
на доставка.

✓ Защита на данните и собственост на данните ( съгл. чл. 38 от ДР)
Производителите, титулярите на разрешения за търговия, търговците на едро и лицата, 
прителажаващи разрешение или имащи право да доставят лекарствени продукти на 
населението, отговарят за всякакви данни, които са генерирани при работата със системата от 
регистри и са съхранени в одитната среда. Те разполагат само със собствеността и достъпа до 
тези данни, с изключение на информацията, посочена в член 33, параграф 2, и информацията 
за статуса на индивидуалния идентификационен белег.
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Заявка за достъп до BgMVS
(Българската система за верификация на лекарствата)

➢ Данните от заявката са необходими за проверка на 
легитимността на крайния потребител.

➢ Е-мейл на отговорния магистър-фармацевт.

➢ За всеки краен потребител имейлът трябва да е различен.

➢ БУЛСТАТ (ЕИК) – съдържа 9 цифри (без буквите BG) – това е 
важно, защото е един от фактите, които се изискват за 
свързване със системата.

➢ www.bgmvo.org: Ръководство за крайния потребител

4040

http://www.bgmvo.org/

