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ДОКЛАД 

Висшият съвет по фармация към министъра на здравеопазването е създаден на 

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

(ЗЛПХМ), като в него се включват петима представители, определени от министъра на 

здравеопазването, петима представители на Българския фармацевтичен съюз, един 

представител на Българската асоциация на помощник-фармацевтите, двама 

представители на Националната здравноосигурителна каса и по един представител на 

фармацевтичните факултети на висшите училища. Министърът на здравеопазването е 

председател на съвета без право на глас. 

Организацията и дейността на Висшия съвет по фармация се уреждат с 

правилник, издаден от министъра на здравеопазването по предложение на ВСФ. В чл. 

13а от Правилника за организацията и дейността на ВСФ е разписано, че ежегодно ВСФ 

представя на министъра на здравеопазването годишен доклад за своята дейност, който 

се публикува на интернет страницата на Министерството на здравеопазването. 

През 2020 г. е проведено едно заседание на Висшия съвет по фармация, което се 

състоя на 19.11.2020 г. от 14:00 чрез видеоконферентна връзка. Заседанието на ВСФ е 

проведено при пълен кворум, като членовете на съвета предложиха и единодушно 

гласуваха да бъде създадена работна група с представители от всички заинтересовани 

страни в областта на лекарствоснабдяването, която да създаде стратегически документ 

за развитието на лекарствената политика и фармацевтичните грижи в страната, като част 

от здравната стратегия, включваща краткосрочни, средносрочни и дългосрочни цели за 

период от 10 години.  



 

 

 

 
 

Членовете на Висшия съвет по фармация се обединиха в желанието да бъде 

направена проверка в българското и европейското законодателство, включително 

наличието на международни спогодби и договори касаещи признаването на дипломите 

в България на магистър-фармацевтите завършили в страни извън ЕС. Целта е да се 

обмисли възможността за проверка на способността на магистър-фармацевтите, 

завършили в страни извън ЕС (които на практика не са изучавали европейска фармакопея 

и европейско законодателство) преди вписването им като членове в БФС и 

практикуването на професията им в България, което ще доведе до повишаване на 

качеството на тези специалисти. Предложението е включено в работната програма на 

съвета за 2021 г., която беше гласувана на съответното заседание. 

През 2020 г. заповедта за състава на ВСФ е изменяна три пъти, поради промяна 

на председателя на съвета и на част от представителите на Български фармацевтичен 

съюз, както и поради включване в състава на представител на Факултет по химия и 

фармация към Софийски университет „Свети Климент Охридски“. 

 

С уважение, 
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