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КАКВО ЦЕЛИ СЕМИНАРЪТ? 

• Темите на Семинара са съобразени с  

най-новите изисквания в областта на 

лекарствените регулации. Целта е да се 

да се актуализират познанията с новите 

ръководства и направления в 

лекарствените регулации.  

• Да се разбере как законодателството 

помага да се прави непрекъсната оценка  

на лекарствената безопасност на 

лекарствените продукти. 

• Да представят всички актуални насоки и 

да се предостави последна актуална 

информация в съответствие с   добрите 

регулаторни практики,  както  и 

последните изисквания на ЕС и 

българските  ръководства. 

• Да  представи актуализираната законова 

рамка при клиничните изпитвания в ЕС, 

включително  и в България. . 

• Да се направи оценка на здравните 

технологии за да се осигури 

съответствие с регулаторните 

изисквания. 

Да се сравнят системите на 

ценообразуване и реимбурсиране в 

България и някои страни от ЕС.                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

Организиран с любезната подкрепа на 
Медицински Университет - София 

(Фармацевтичен факултет и Факултет по 

обществено здраве) 
 

 

 

ПРОГРАМА 

Клинични изпитвания; Лекарствена 

безопасност; Цени и реимбурсиране;  

Оценка на здравни технологии. 

Сесия 1:  

Клинични изпитвания  и Лекарствена 

безопасност 
1. Клинични изпитвания - актуализация на 

регулаторната рамка в ЕС - 2. Лекарствена 

Безопасност - актуализация на регулаторните 

изисквания от гледна точка на индустрията   

3. Лекарствена Безопасност - актуализация на 

регулаторните изисквания от гледна точка на 

регулатора 

Сесия 2:  

Оценка на здравни технологии  

1.Разработване на  процеса на клинични 

изпитвания и здравно икономическите 

изследвания  (health economics outcome 

research)  

2.Оценка на здравни технологии  и EuneHTA   

3. Използване на RIM  система, за да се осигури 

съответствие с регулаторните изисквания 

Сесия 3: 

HTA, Ценообразуване и реимбурсиране в 

страни членки на ЕС 

1. Относителна ефективност и ръководства -   

2.  Система на ценообразуване и 

реимбурсиране във Финландия 

3.Ценообразуване и 

реимбурсиранепредизвикателства от гледна 

точка на регулатора  

4. Цени и реумбурсиране в Унгария 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАЛИ е сдружение в обществена полза, 

учредено 2010 г. с Управителен съвет и 

Контролен съвет 

 
КАКВИ СА ПОЛЗИТЕ ОТ     ЧЛЕНСТВО В 

БАЛИ? 

• Достъп до актуална уникална 

нормативна база данни със здравни и 

лекарствени закони и  наредби. 

• Регистрации за конференции и събития и 

до 50% oтстъпки в таксата за курсове за 

обучение. 

• Вие получавате регулярна регулаторна 

информация от сайтовете на ИАЛ, МЗ.  

• Вие сте част от изградена мрежа от  

регулаторни експерти в ЛП. 

 

Заявлението за членство е на сайта на БАЛИ   
Годишна такса за фиьически лица    -  52 лв. 

Годишна такса за юридическо лице  - 520 лв. 

Годишна такса за студенти                 - 30 лв. 

 

Корпоративна Търговска Банка 

IBAN:  BG50 KORP 9220 1033 2896 01 

BIC: KORPBGSF 

 
ЗА ЗАПИСВАНИ И ПОВЕЧЕ                      

ИНФОРМАЦИЯ 

          Тел: +359 2 9558586;  

          Тел: +359 889919655 

www.badibg.org 

 


