
ВЕРИФИКАЦИЯТА НА ЛЕКАРСТВАТА –
ДИГИТАЛНА ИНОВАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ПАЦИЕНТИТЕ

ИЛИАНА ПАУНОВА
СОФИЯ, 27.11.2020 Г. 



ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:
СЕРИАЛИЗАЦИЯ (GTIN, SN) + СРЕДСТВО СРЕЩУ ПОДПРАВЯНЕ

• Изискванията за матричния код са 
според изискванията на GS1

• Kод на продукта във формат GTIN
• Пример: 4 елемента в България

PC: (01) 07613421020088
SN: (21) 91121172533558
Парт. №: (10) JE7675
Годен до: (17) 07/2021
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КОНЦЕПЦИЯTA: СЕРИАЛИЗАЦИЯ НА RX ЛЕКАРСТВАТА 
ПРИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ И ВЕРИФИКАЦИЯ В АПТЕКАТА
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Verification on 
receiving Rx and 

decommissioning on 
dispensing to patients
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ВЕРИФИКАЦИЯ НА ЛЕКАРСТВАТА: 
ЗАКОНОДАТЕЛНА РАМКА

4

 Директива 2011/62/ЕС на Европейския парламент и на Съвета 
от 8 юни 2011 г.

 Делегиран регламент (ЕС) 2016/161 на Комисията от 2 
октомври 2015 г.

 Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина, бр.67 
от 28 юли 2020 г.
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ЗАКОН ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ 
В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА 

Чл. 168
(8) Върху вторичната опаковка, а ако няма такава - върху първичната опаковка на 
лекарствените продукти, с изключение на радиофармацевтици, се нанасят:
1. индивидуален идентификационен белег за показателите за безопасност, който 

дава възможност търговците на едро и дребно да:
а) проверяват автентичността на лекарствения продукт;
б) идентифицират отделни опаковки;

2. средство, с което да се извършва проверка дали опаковката на 
лекарствения продукт е била подправена.
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ЗАКОН ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ 
В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА 

Чл. 168а 
(1) Върху опаковката на ЛП, който се отпуска по лекарско 

предписание, се нанасят показатели за безопасност по   
чл. 168, ал. 8, с изключение на случаите, в които ЛП е 
включен в списъка, определен от Европейската комисия с 
делегиран акт по чл. 168б.

(2) Върху опаковката на ЛП, който се отпуска без лекарско 
предписание, не се нанасят показатели за безопасност по 
чл. 168, ал. 8, с изключение на случаите, в които ЛП е 
включен в списъка, определен от Европейската комисия с 
делегиран акт по чл. 168б, след като е оценен, че е изложен 
на фалшифициране.

ДР (ЕС) 2016/161 
Приложение I

ДР (ЕС) 2016/161 
Приложение II

Омепразол капсули
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРУ / ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

 Извършват действията, определени в ДР (ЕС) 2016/161 (ЗЛПХМ чл.272б, ал.1)

 Поставят върху вторичната опаковка, а ако няма такава – върху първичната 
опаковка на ЛП, определени в ДР (ЕС) 2016/161, показателите за безопасност по 
чл.168, ал.8 – УИК и средство срещу подправяне (ЗЛПХМ чл. 160, ал.11)

 Квалифицираното лице отговаря за това, че върху опаковката на лекарствения 
продукт са нанесени показателите за безопасност (ЗЛПХМ чл. 159, ал. 4)

 Осигуряват въвеждането на УИК на всяка опаковка в системата от регистри в 
съответствие с ДР (ЕС) 2016/161 (ЗЛПХМ чл. 68а)

 Производителят информира незабавно ИАЛ, ако получи информация, че ЛП, които 
попадат в обхвата на неговото разрешение за производство, са фалшифицирани или 
съществуват съмнения за фалшифициране (ЗЛПХМ чл. 160, ал.1, т. 9)
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЦИТЕ НА ЕДРО 

 Извършват действията, определени в ДР (ЕС) 2016/161 (ЗЛПХМ чл.272б, ал. 1)

 ТЕ проверява дали получените ЛП от производители, вносители или търговци на 
едро не са фалшифицирани, като проверява автентичността чрез показателите за 
безопасност в случаите, определени в ДР (ЕС) 2016/161 (ЗЛПХМ чл. 207, ал. 1, т.4а)

- ЛП, получени от друг търговец, който не е производителят или негов договорен партньор

 ТЕ проверява показателите за безопасност и дезактивира УИК на лекарствен 
продукт, преди да достави този ЛП в случаите, определени в наредбата по чл.198 
(ЗЛПХМ чл. 207, ал. 1, т. 4б)

 ТЕ информира незабавно ИАЛ и ПРУ, когато е установил или има съмнение, че 
лекарственият продукт, който е получил или му се предлага, е фалшифициран 
(ЗЛПХМ чл. 207, ал. 1, т. 11)
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АПТЕКИТЕ 

 Извършват действията, определени в ДР (ЕС) 2016/161 (ЗЛПХМ чл.272б, ал. 1)

 Проверяват автентичността на ЛП чрез показателите за безопасност и 
дезактивират УИК в системата от регистри (ЗЛПХМ чл. 219, ал. 3)

Проверката на автентичността на ЛП включва:

- автентичност на УИК

- цялост на средството срещу подправяне (anti-tampering device)

 Действията по ал. 3 се извършват по реда на глава VI от ДР (ЕС) 2016/161 
(ЗЛПХМ чл. 219, ал. 4)
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПРАВА НА КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ 

 Изпълнението на мерките по ЗЛПХМ, свързани с предотвратяване на навлизането и 
разпространението на фалшифицирани ЛП, се осъществява от ИАЛ и митническите органи 
(ЗЛПХМ чл.17, ал. 7) 

 ИАЛ разпорежда блокиране, изтегляне и унищожаване на фалшифицирани лекарствени 
продукти и на лекарствени продукти с неустановен произход, както и на лекарствени 
продукти в случаите по чл. 24 и 30 от ДР (ЕС ) 2016/161 (ЗЛПХМ чл. 272, ал.1, т. 5а) 

 ИАЛ участва в провеждани от Европейската комисия и ЕМА информационни кампании 
относно опасността от фалшифицирани лекарствени продукти (ЗЛПХМ чл. 234б)

 Право на безвъзмезден достъп до Националния регистър имат ИАЛ, Министерство на 
здравеопазването, НЗОК и Националният съвет по цени и реимбурсиране на ЛП (ЗЛПХМ чл. 
272б, ал.3).

Достъпът на компетентни органи е чрез портал, предназначен за тях и пакет от стандартни 
отчети, като стриктно се спазват изискванията за поверителност на информацията.
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ЗЛПХМ - САНКЦИИ 
 Който произвежда, внася, изнася, съхранява, продава или предоставя 

фалшифицирани ЛП, както и посредничи при покупко-продажбата на 
фалшифицирани ЛП се наказва с глоба от 25 000 до 50 000 лв. (чл. 284а, ал. 1)

 При неизпълнение на задължение относно показателите за безопасност на ЛП, 
определено в ЗЛПХМ или ДР (ЕС) 2016/161, се налага имуществена санкция:

• на притежател на разрешение за производство или за внос, ПРУ или 
притежател на разрешение за паралелен внос - от 5000 до 10 000 лв., а при 
повторно извършване на същото нарушение - от 25 000 до 50 000 лв. (чл. 284а, 
ал. 2)

• на ТЕ - от 5000 до 10 000 лв., а при повторно извършване на същото нарушение -
от 10 000 до 20 000 лв. (чл. 284в, ал. 3)

• на аптека - от 1000 до 3000 лв., а при повторно извършване на същото 
нарушение - от 5000 до 10 000 лв. (чл. 288а)



ДИРЕКТИВАТА СРЕЩУ ФАЛШИФИЦИРАНИТЕ 
ЛЕКАРСТВА: ПРИЛАГАНЕ В ЕВРОПА И 

БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2020 Г.
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AT BE BG CY CZ DE DK EE ES FI FR HR HU IE IS LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO SE SI SK UK
Not connected
Connected

0 40 646 0 0 0 0
1388  4769  2753   538    2767 19073  210

0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 6% 2% 0% 1% 0% 4% 0% 0%
(*)The information figuring hereunder was collected in
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СВЪРЗАНИ БОЛНИЧНИ АПТЕКИ ПО ДЪРЖАВИ (26.10.2020)

(2) In The Netherlands (NL) healthcare institutions are connected as pharmacies.
Therefore, the On-boarding of healthcare institutions in NLis
reflected in the overview on pharmaciesconnection.

(3) In Norway (NO), hospital pharmacies are connectedas

N/A

pharmacies. The overview on healthcare institutions reflect only  
the number of hospitals that areconnected.

(1) As of November 2019, dispensing doctors in Latvia  
have been added to the healthcare institutions  
report as legally they all are healthcareinstitutions.

AT BE BG CY CZ DE DK EE ES FI FR HR HU IE IS LI LT LU PL PT RO SE SI SK UK
Not connected 0 3 34 0 0 0 0 0 406 0 867 0 1 0 0 0 165 0 0 0 3 492
Connected
Percentage remaining 0% 2% 17% 0% 0% 0% 0% 0% 68% 0% 35% 0% 1% 0% 0%
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ПРОЦЕНТ НА ОТПИСВАНЕ НА RX СПОРЕД РАЗМЕРА НА ПАЗАРА

Calendar Week 44 2020  
EMVO MONITORING REPORT

CY EE CZ FI IS LV SK BE/LU SI PL LT NO DE DK HR SE AT HU ES NL RO PT MT IE BG LI UK FR
2020 Week 41 136,9% 120,0% 105,8% 101,6% 100,4% 96,5% 96,3% 93,8% 92,6% 90,2% 89,2% 87,7% 83,9% 78,9% 78,9% 74,5% 73,2% 57,7% 55,7% 53,5% 45,1% 39,2% 36,0% 35,7% 29,5% 10,4% 9,3% 1,0%
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ПРОЦЕНТ СИГНАЛИ СПРЯМО БРОЯ СКАНИРАНИЯ ПО ДЪРЖАВИ

(*)The information figuring hereunder does not display the total of  
alerts in relation to the number of scans for Cyprus, Iceland,  
Liechtenstein and Malta as, due to IMT, the figures are not
meaningful.

PT NL ES FR UK IE BG BE/LU DE PL DK RO SE CZ LV HR FI NO AT SK HU LT EE SI
2020 Week 41 2,01% 1,87% 1,41% 0,55% 0,43% 0,38% 0,34% 0,18% 0,17% 0,10% 0,10% 0,09% 0,07% 0,06% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,04% 0,03% 0,03% 0,03% 0,02% 0,02%
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ПРАКТИЧЕСКИ ОПИТ ПРИ ВЕРИФИКАЦИЯ 
В АПТЕКИТЕ, БОЛНИЧНИТЕ АПТЕКИ, 

ТЪРГОВЦИТЕ НА ЕДРО 

17

 Видове сигнали в системата за верификация

 Примерни казуси при прилагането 
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А2  - Партидният номер е неизвестен. Подаден е сигнал.
А3 - Серийният номер е неизвестен. Подаден е сигнал. 
А52 - Сканираният срок на годност не съответства на срока на годност в 
системата. Подаден е сигнал.
А68 - Сканираният партиден номер не съответства на партидния номер в 
системата. Подаден е сигнал.
Възможни причини и последващи действия:
- Техническа причина в скенер и/или софтуер на болничната аптека: свържете се 

със своя ИТ доставчик, който да отстрани проблема. 
- Технически причини при ПРУ: БОВЛ се свързва с ПРУ, за да отстранят причината и 

информира аптеката, когато опаковката може да се верифицира и отпусне. 
NB! Опаковки с проблем в матричния код по технически причини при ПРУ не
могат да бъдат отпускани преди отстраняване на техническия проблем.

СИГНАЛИ, СВЪРЗАНИ С КОДОВЕТЕ НА 
ОПАКОВКИТЕ
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А7 - Опаковката не може да бъде отпусната/отписана. Подаден е сигнал.

Този сигнал се получава при опит за задаване на статус, идентичен със статуса на
опаковката в системата.

А24 - Опаковката не може да бъде отписана. Подаден е сигнал.

Този сигнал се получава при опит за отпускане или отписване на опаковка, която не е
активна и има един от следните статуси: ”Унищожена”, ”Мостра”, ”Безплатна
мостра”, ”Открадната”, ”Заключена”, ”Изнесена” или ”Отписана за преопаковане”.

NB! Ако дадена опаковка е дезактивирана в друг обект, опаковката трябва да се
отдели и съхрани на сигурно място до получаване на следващи указания от
контролните органи, тъй като е нарушена веригата на лекарствоснабдяване и
има съмнение за фалшифициран лекарствен продукт.

СИГНАЛИ, СВЪРЗАНИ СЪС СТАТУСА НА
ОПАКОВКИТЕ
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СТАТУСИ НА ОПАКОВКИ В СИСТЕМАТА

NB! Опаковка със статус различен от „Активна“ не трябва да се отпуска. 

СТАТУС НА ОПАКОВКАТА ОПИСАНИЕ

Активна (Active) Опаковка с такъв статус може да бъде отпусната на пациент или 
отписана от системата.

Отпусната (Supplied) Опаковката е отпусната на пациент.
Унищожена (Destroyed) Опаковката е унищожена.

Мостра (Sample) Опаковката е предоставена като мостра на регулаторен орган.
Безплатна мостра (Free Sample) Опаковката е предоставена като мостра на лекар.

Открадната (Stolen) Опаковката е открадната.
Заключена (Locked) Опаковката е заключена (под карантина).
Изнесена (Exported) Опаковката е изнесена извън ЕС.

Отписана за преопаковане (Checked-out) Опаковката е отписана от системата за преопаковане от паралелен 
търговец на едро.

Изтеглена (Recalled) Партидата е изтеглена от производителя.

С прекратено разрешение за употреба
(Withdrawn) Лекарственият продукт е с прекратено разрешение за употреба.
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Ако опаковки, доставени по Наредба 10 са предназначени за Европейския 
съюз, при верификация се осъществява така наречената интермаркет 
транзакция, при която данните за опаковката се проверяват в друга 
Национална система.
При интермаркет транзакциите опаковките трябва да се верифицират и 

отпускат само една по една. Не може да се използва бълк (групова) 
верификация. 
Ако с опаковки, доставени по реда на Наредба 10 се получават сигнали 

без видима техническа причина от скенер/софтуер на аптеката, 
отговорният магистър-фармацевт може да се свърже с БОВЛ за 
съдействие.
Особено актуален въпрос при лекарствата и ваксините срещу 

COVID19.

ОПАКОВКИ ПО НАРЕДБА 10 
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Системата за верификация на лекарствата няма специален статус, с който да се отписват 
опаковки, които са дарение. 

Има случай, когато ПРУ предоставя на болница дарение, които преди това са отписани в 
Системата със статус „Търговска мостра“. Това е в нарушение на реда за мостри в 
ЗЛПХМ.

Друг ПРУ предоставя на болница дарение на опаковки, които преди това са отписани от ТЕ 
със статус „Отпусната“. 

В такива случаи следва Дарителят и болничната аптека да обсъдят как ще се предоставят 
опаковките и кой ще ги отписва в Системата за верификация:

- Дарителят отписва опаковките преди да ги достави, или

- Дарителят доставя активни опаковки и болничната аптека ги отписва.

И в двата случая при опит опаковките да се отпуснат в болничните аптеки, се генерират 
сигнали А24, тъй като те вече са дезактивирани в Системата за верификация на лекарствата.

Целта е да се избегнат случаите на опити за отпускане на вече дезактивирани в Системата 
опаковки и генерирането на „фалшиви“ сигнали. 

ОПАКОВКИ ДАРЕНИЕ
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На Европейско ниво предстои да се добави статус „Клинични изпитвания“ в Системата за
верификация на лекарствата, но за момента няма такъв статус.

Въпроси от фармацевтите относно лекарствени продукти, предназначени за клинични
изпитвания.

- следва ли опаковките да бъдат проверявани на вход

- следва ли опаковките да бъдат дезактивирани при отпускане на пациент

Докато няма статус „Клинични изпитвания“ в Системата, следва доставчикът и болничната
аптека да обсъдят как ще се предоставят опаковките и кой ще ги отписва, за да се избегнат
опити за отпускане на вече дезактивирани опаковки и генерирането на „фалшиви“ сигнали.

ОПАКОВКИ ЗА 
КЛИНИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
• С въвеждане на единната система за верификация на лекарствата в Европа се 

гарантира произходът и качеството на предписаните лекарства, които пациентите 
получават

• Законодателна рамка определя правата и задълженията на всички участници в 
лекарство-снабдяването, както и санкциите при нарушения (ЗЛПХМ, юли 2020 г.) 

• Към м. Октомври 2020 г. в България процентът на свързаните аптеки е 81%, (83% за 
болничните аптеки), като в системата се отписват около 30% от предписаните и 
отпуснати опаковки

• Нараства практическият опит на фармацевтите и останалите участници при 
решаване на специфични казуси с прилагане на системата за верификация и 
намалява броят на сигналите, генерирани поради технически проблеми при 
производителите и аптеките 
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За повече информация: www.bgmvo.org
или

Контактен център на БОВЛ
Телефон: + 359 (0)2 493 02 02 

*обаждане на цената на един градски разговор
Е-мейл: info@bgmvo.org

http://www.bgmvo.org/
mailto:info@bgmvo.org


БЛАГОДАРЯ ЗА 
ВНИМАНИЕТО
ИЛИАНА ПАУНОВА

WWW.BGMVO.ORG

http://www.bgmvo.org/
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