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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 „ПРУ“ на раздел „Потребители на системата“, до която имат 

достъп само 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. Тези лица получават достъп до секция „ПРУ“ на Интернет страницата след 

регистрация съгласно Раздел III по-долу. Тази секция дава информация на притежателите 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 за съвместната им 

работа с БОВЛ по повод функционирането на Националната система. 

3. Интернет страницата съдържа секции със свободен достъп за „Производители“, „Паралелни 

вносители“, „Търговци на едро“, „Аптеки“ и „ИТ Доставчици“, секция в която са дадени 

отговори на често задавани въпроси и секция с новини. 

III. Регистрация 

1. Регистрация се изисква за достъп до секция „ПРУ“ на раздел „Потребители на системата“ на 

Интернет страницата. 

2. Достъп до секция „ПРУ“ имат 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. За да направят регистрация, те трябва да въведат чрез Интернет 

страницата следните данни: име на организацията, БУЛСТАТ, имена на лицето за контакт 

(име, и фамилия) и адрес на електронна поща. 
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3. Достъпът на съответното лице се активира до 5 (пет) работни дни от извършването на 

регистрацията. 

IV. 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. 

V. 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 25 май 2018. 


