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ДО 

Г-Н КИРИЛ АНАНИЕВ 

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

 

     ДОКЛАД 

От маг. фарм. Таня Гергинова – главен експерт в дирекция „Лекарствена политика“, 

секретар на Висшия съвет по фармация 

 

Относно: Годишен доклад за дейността на Висшия съвет по фармация  

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНАНИЕВ, 

 На основание чл. 16 ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната 

медицина Обн., ДВ, бр. 31 от 13.04.2007 г., към министъра на здравеопазването се 

създава Висш съвет по фармация, който включва петима представители, определени от 

министъра на здравеопазването, петима представители на Българския фармацевтичен 

съюз, двама представители на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и по 

един представител на фармацевтичните факултети на медицинските висши училища.  

 Организацията и дейността на Висшия съвет по фармация се уреждат с 

правилник, издаден от министъра на здравеопазването по предложение на Висшия 

съвет по фармация. В чл. 13а от Правилника за организацията и дейността на Висшия 

съвет по фармация е разписно, че ежегодно Висшият съвет по фармация представя на 

министъра на здравеопазването годишен доклад за своята дейност, който се публикува 

на интернет страницата на Министерството на здравеопазването. 

 С писмо с вх. № 62-00-13/21.02.2017г. от Управителния съвет на Български 

фармацевтичен съюз е отправено искане за свикване на заседание на Висш съвет по 

фармация, като е предложено да се обсъдят теми касаещи както текущото състояние на 

системата на лекарствоснабдяването и актуални проблеми през 2017 г., така и 
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финансовото състояние на системата на лекарствоснабдяването и планираните 

публични средства за 2017 г. 

Съгласно чл. 13, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Висшия 

съвет по фармация, а именно в срок до 10 дни от постъпване на искане за свикване на 

заседание на поне едно от ведомствата или организациите, представени в него, 

Висшият съвет по фармация свиква провеждане на заседание. 

Спазвайки горепосочените разпоредби на 10.03.2017 г. от 11ч. в залата на 

Министерство на здравеопазването е проведено заседание на Висшият съвет по 

фармация при следният дневен ред: 

1. Избиране на заместник-председател на ВСФ чрез тайно гласуване. 

2. Обсъждане на текущото състояние на системата на 

лекарствоснабдяването и актуални проблеми през 2017 г. 

3. Финансово състояние на системата на лекарствоснабдяването и 

планирани публични средства за 2017 г. 

4. Приемане на годишна работна програма на Висшия съвет по фармация. 

5. Разни. 

Заседанието е водено от доц. д-р Кундурджиев, който на основание на Заповед 

№ РД-01-88/09.03.2017г. на председателя на ВСФ д-р Семерджиев е определен да 

представлява и ръководи съответното заседание. От общо 15 члена на съвета на 

заседанието са присъствали 14, които с пълно болшинство, при тайно гласуване са 

провели избор за заместник-председател на съвета, а именно доц. д-р Атанас 

Кундурджиев. 

 По т. 2 от дневният ред са обсъдени въпроси касаещи процеса на електронно 

здравеопазване, етапа на развитие към момента на провеждане на срещата и проекта за 

изменение и допълнение на Наредба № 28 от 2008 г. за устройството, реда и 

организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти 

(Наредбата). 

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. 

Обсъдено е дали е целесъобразно отлагане на прилагането на разпоредбите на 

чл. 39, ал. 4 от Наредбата, с цел осигуряване на по-дълъг период от време, достатъчен 
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за лечебните заведения да приведат дейността си в пълно съответствие с изискванията 

на посочената норма. 

 По отношение на зачестилите липси на лекарствени продукти на българския 

пазар, дължащи се на паралелен износ е представена информация за влезнали в 

действие паралелни проверки с НАП, ИАЛ и НЗОК. 

В т. 3 от дневния ред, обсъждане на финансовото състояние на системата за 

лекарствоснабдяването, е отбелязана добра колаборация между БФС и НЗОК, като е 

посочена регулярност на плащанията от страна на касата към аптеките. 

Засегнат е въпроса по отношение на необходимостта от нормативни промени 

във връзка с оптимизиране на дейността на лечебните заведения, но обсъждането е 

предложено да се разгледа на следващо заседание на съвета.  

През 2017 г. съставът на ВСФ е изменян четири пъти, като три от тях са касаели 

представителите на Министерството на здравеопазването.  

 

С уважение, 

Маг. фарм. Таня Гергинова 

Секретар на ВСФ 

 

 


