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Общи условия за ползване на Интернет страницата на  

Сдружение „Българска организация за верификация на лекарствата“ 

 

Настоящите общи условия („Общите условия“) уреждат начина на ползване на Интернет страницата 
на Сдружение „Българска организация за верификация на лекарствата“ намираща се на адрес: 
www.bgmvo.org („Интернет страницата“). 

За да ползва Интернет страницата, всеки неин потребител трябва да приеме и да се съгласи с 
Общите условия. 

I. Данни на Сдружение „Българска организация за верификация на лекарствата“ 

Интернет страницата е създадена и се поддържа от Сдружение „Българска организация за 
верификация на лекарствата“ („БОВЛ“). БОВЛ е сдружение с нестопанска цел в частна полза, 
с ЕИК 177021524, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Драган Цанков“ № 36, 
електронна поща: office@bgmvo.org. 

II. Цел и предназначение на Интернет страницата 

1. Интернет страницата има за основна своя цел да даде информация за: организацията и 
дейността на БОВЛ, както и за работата на Националната система за верификация на 
лекарствените продукти („Националната система“) в рамките на Европейската система за 
верификация на лекарствата (European Medicines Verification Organisation) („Европейската 
система“), включително приложими нормативни актове за нейното изграждане. Тази 
информация е публично достъпна. 

2. Интернет страницата има секция, до която имат достъп само производители на лекарствени 
продукти („Производители“), притежатели на разрешение за употреба на лекарствен 
продукт, валидно за територията на Република България и представители в Република 
България на притежатели на разрешения за употреба на лекарствени продукти, валидни за 
територията на Република България („ПРУ“), паралелни вносители на лекарствени продукти 
в Република България („Паралелни вносители“), търговци на едро на лекарствени продукти 
(„Търговци на едро“), търговци на дребно на лекарствени продукти („Аптеки“), ИТ 
доставчици на аптечен софтуер („ИТ Доставчици“) и други потребители на Националната 
система. Тези лица получават достъп до съответната секция на Интернет страницата след 
регистрация съгласно Раздел III по-долу. Тази секция дава информация на изброените лица 
за съвместната им работа с БОВЛ по повод функционирането на Националната система и за 
начините на достъп до Европейската система. 

3. Интернет страницата съдържа секция със свободен достъп, в която са дадени отговорите на 
най-често задаваните въпроси, свързани с работата на БОВЛ и Националната система, както 
и секция с новини. 

III. Регистрация 

1. Регистрация се изисква за достъп до секция „Потребители на системата“ на Интернет 
страницата. 

2. Достъп до секция „Потребители на системата“ имат  Производителите, ПРУ, Паралелните 
вносители, Търговците на едро, Аптеките, ИТ доставчиците и други потребители на 
Националната система. За да направят регистрация, те трябва да въведат чрез Интернет 
страницата следните данни: наименование, БУЛСТАТ, имена на лицето за контакт (име, и 
фамилия) и адрес на електронна поща. 

http://www.bgmvo.org
mailto:office@bgmvo.org.
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3. Достъпът на съответното лице се активира до 3 (три) работни дни от извършването на 
регистрацията. 

IV. Лични данни 

1. БОВЛ използва предоставените лични данни само за целите на регистрацията в Интернет 
страницата, когато това е необходимо съгласно Общите условия. 

2. Предоставянето от лицата за контакт на личните данни, отбелязани в регистрационната 
форма със знак „*“ в секция „Потребители на системата“: име, фамилия, адрес на електронна 
поща, е задължително условие за регистрация в Интернет страницата. 

3. Личните данни се обработват в съответствие с приложимия български ЗЗЛД. БОВЛ обработва 
личните данни за период, не по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които те се 
обработват. 

4. БОВЛ е взела необходимите технически и организационни мерки за защита на 
предоставените ѝ лични данни. БОВЛ е регистриран администратор на лични данни в 
Комисия за защита на личните данни с идентификационен №430220. БОВЛ отговаря за 
защита на обработваните от нея лични данни освен в случаите на: непреодолима сила, 
случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица, както и в случаите, при които 
лицата за контакт са направили сами тази информация достъпна за трети лица. 

5. В съответствие със ЗЗЛД лицата за контакт, които предоставят своите лични данни имат право: 
(а) да получат достъп до собствените им лични данни; (б) по всяко време да поискат от БОВЛ 
да заличи, коригира или блокира личните им данни, чието обработване не съответства на 
ЗЗЛД; както и да уведоми третите лица, на които те са били разкрити, за всяко заличаване, 
коригиране или блокиране, освен ако това е невъзможно или е свързано с прекомерни 
усилия за БОВЛ; (в) да възразят пред БОВЛ срещу обработването на личните им данни при 
наличие на законово основание за това и когато възражението е основателно БОВЛ ще 
преустанови обработването на личните им данни; както и на всички останали права съгласно 
ЗЗЛД. 

6. В случая на т. 5 от настоящия раздел по-горе, лицето за контакт лично или чрез изрично 
упълномощено от него лице трябва да изпрати на адреса за кореспонденция на БОВЛ, 
писмено заявление, което следва да съдържа: име, адрес на електронна поща за 
кореспонденция, както и други данни за идентифицирането на лицето, искането за 
заличаване и/или коригиране на личните данни или отказа те да бъдат предоставяна на трети 
лица, и/или предпочитана форма за предоставяне на данните (там където е приложимо 
съгласно ЗЗЛД). Заявлението следва да бъде подписано и да има дата на подаване. При 
подаване на заявлението от упълномощено лице към заявлението се прилага и нотариално 
заверено пълномощно. 

7. С регистрирането си в Интернет страницата, лицата за контакт: (а) декларират, че са прочели, 
запознати са и се съгласяват със съдържанието на настоящите Общи условия, (б) при 
попълване на регистрационната форма, предоставят своите лични данни и ги предоставят 
доброволно, (в) декларират, че са запознати с целите, характера и условията на предоставяне 
и обработване на личните им данни, (г) изразяват доброволното си съгласие (в съответствие 
с чл. 4 от ЗЗЛД) личните им данни да бъдат обработвани от БОВЛ и/или определен(и) от него 
обработващ(и) личните данни, и съобразно условията, посочени в този раздел, и (е) 
декларират, че са запознати с всички правни възможности по ЗЗЛД, относно обработването 
на личните им данни, в това число и не само по всяко време да възразят срещу обработването 
на личните им данни. 
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V. Бисквитки (Cookies) 

1. БОВЛ използва посочените в този раздел бисквитки. БОВЛ уведомява за използването на 
бисквитките, когато потребителят на Интернет страницата влезе за първи път в нея. 
Информацията за ползването на бисквитките се получава при всяко влизане в Интернет 
страницата, ако потребителят вече не се е съгласил с тяхното използване. 

2. Бисквитките са малки текстови файлове, които се съхраняват на компютъра на всеки 
потребител на Интернет страницата с цел подобряване на работата ѝ с оглед на 
предпочитанията му. При следващо посещение на Интернет страницата бисквитките 
автоматично ще разпознаят, че потребителят я е посещавал, както и какви настройки и 
преференции той/тя вече е избрал/а. 

3. Бисквитките няма да бъдат използвани за други цели, извън тези, посочени в настоящата 
точка. БОВЛ използва следните видове бисквитки: 
 

i. Предпочитания (Preferences): БОВЛ използва бисквитки за предпочитания, за да 
запомни информация относно браузъра на потребителя и как той/тя използва 
Интернет страницата. Бисквитките за предпочитания правят използването на 
Интернет страницата по-ефективно и отговарящо на предпочитанията на 
потребителя. 

 
ii. Сигурност (Security): БОВЛ използва бисквитки за сигурност, за да осигури достъп на 

потребителя до Интернет страницата и да предпази профила му и информацията в 
него, в това число и лични данни, срещу измами и неразрешен достъп, осъществявани 
от трети недобросъвестни лица. 

 
iii. Функционални (Functional): БОВЛ използва функционални бисквитки, за да направи 

по-добро използването на Интернет страницата, като например запаметяването на 
силата на звука на видеоклиповете, които потребителят стартира за гледане. 

 
iv. Сесийно-обявителни (Session State): БОВЛ използва сесийно-обявителни бисквитки за 

събиране на информация относно начина, по който потребителят използва Интернет 
страницата. Това е необходимо за по-добро функциониране на страницата. 

 
v. Аналитични (Analytics): БОВЛ използва аналитични бисквитки, като например Google 

Analytics, с цел по-добро разбиране на начина, по който потребителят използва 
Интернет страницата, и по-ефективното задоволяване на неговите интереси при 
използване на Интернет страницата. Такъв тип данни са напълно анонимни и не са 
обвързани с разкриване на лични данни. 

 
4. Потребителят на Интернет страницата може да контролира и/или изтрива бисквитките, 

когато пожелае. Всички бисквитки, които вече са запазени на компютъра на потребителя 
могат да бъдат изтрити, а също така повечето браузъри могат да се настроят така, че да ги 
блокират. Повече информация за това може да бъде намерена на: www.aboutcookies.org. 

http://www.aboutcookies.org.
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VI. Търговски марки и авторски права 

1. Търговските марки, публикувани на Интернет страницата, са собственост на БОВЛ или, 
съответно, на неговите членове, контрагенти и партньори. 

2. Авторските права и други права на интелектуална собственост върху материалите, 
публикувани на Интернет страницата, принадлежат на БОВЛ или на трети лица, така както 
това е посочено. 

VII. Други 

1. БОВЛ си запазва правото да променя Интернет страницата, както и да допълва и променя 
Общите условия по всяко време, когато прецени това за необходимо. 

2. БОВЛ не гарантира постоянното и непрекъснато функциониране на Интернет страницата и 
достъпа до нея. БОВЛ не носи отговорност за вреди нанесени на имущество или на 
потребителя при използване на Интернет страницата, които не са пряка и непосредствена 
последица от това използване. 

3. Интернет страницата може да съдържа линкове към други интернет страници, източници на 
информация и реклами. БОВЛ не носи отговорност за съдържанието на тези информационни 
източници. 

4. Евентуално възникнали спорове, свързани с ползването на Интернет страницата се решават 
чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата 
на компетентните органи. Недействителност или неприложимост на която и да е разпоредба 
от тези Общи условия няма да засяга действителността или приложимостта на останалите им 
разпоредби. Нищожността на отделни разпоредби не влече нищожност на Общите условия, 
когато те са заместени по право от повелителни правила на закона. Към съдържанието на 
настоящите Общи условия се прилага действащото законодателство на Република България. 

5. Общите условия са актуални, считано от 16 октомври 2017. 


