
 

МОТИВИ 

 

 

към проект на Наредба за изменение на Наредбата за изменение и допълнение на 

Наредба № 28 от 2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките 

и номенклатурата на лекарствените продукти (обн., ДВ, бр. 81 от 2015 г.) 

 

С проекта на наредба за изменение на Наредба № 28 от 2008 г. за устройството, 

реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените 

продукти (Наредбата) се предлага правилата на чл. 39, ал. 4 от Наредбата да се прилагат 

от 1 януари 2019 г. вместо от 1 януари 2017г. 

По силата на чл. 39, ал. 4 от Наредбата всички лекарствени продукти и 

медицински изделия, предназначени за клинични изпитвания, провеждани на 

територията на лечебното заведение, се получават и отпускат от болничната аптека 

съгласно протокола на клиничното изпитване, а когато лечебното заведение не разполага 

със собствена аптека – съгласно т. 4.6 от приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 от Наредба № 

31 от 2007 г. за определяне на правилата за Добра клинична практика. 

Целесъобразно е прилагането на тези правила да се отложи, тъй като след 

извършен анализ на готовността на лечебните заведения за въвеждането им се установи, 

че голяма част от тях изпитват сериозни затруднения при реорганизацията на работата 

на болничните аптеки, осигуряване на допълнителни помещения, персонал и 

оборудване. Осигуряването на допълнителен материален и кадрови ресурс, с който 

много от лечебните заведения все още не разполагат, сериозно затруднява нормалното 

протичане на клиничните проучвания. Това би могло да доведе както до повишен риск 

за безопасността на пациентите, така и до потенциален негативен отзвук върху целия 

сектор, ангажиран с провеждането на клинични изпитвания в България. 

Отлагането на въведените с чл. 39, ал. 4 от Наредбата правила ще осигури по-

дълъг период от време, достатъчен за лечебните заведения да приведат дейността си в 

пълно съответствие с изискванията на посочената норма, което е в интерес на всички 

страни в процеса на клиничните изпитвания – пациенти, изследователски екипи и 

възложители. 

Предложената промяна ще допринесе за постигане на по-високо качество при 

провеждане на клиничните изпитвания и е в посока подобряване защитата на правата и 

безопасността на участниците и повишаване на конкурентноспособността на страната 

ни. 

Проектът не е свързан с въвеждане на изисквания на европейското право, поради 

което не е необходимо справка за съответствие с него.  

Предложеният проект на акт няма да окаже пряко и/или косвено въздействие 

върху държавния бюджет. 


