
Практически аспекти на верификацията 
на лекарствата в България

1

Илиана Паунова

Български Фармацевтични Дни 

Пловдив, 08 Октомври 2022 г.



Съдържание

• Показатели за прилагане на Директивата срещу фалшифицираните
лекарства в Европа и в България

• Основни задължения на аптеките и данни за работата с Българската
система за верификация на лекарствата

• Управление на сигналите в Системата за верификация:
• причини за генерирането им

• анализ на честотата им

• практически примери от реалния живот

2



3

Показатели за прилагане на 
Директивата срещу фалшифицираните лекарства 

в Европа и България през 2022 г.



Свързани аптеки по държави (септември 2022)
Country Not 

Connected

Connected Percentage 

Remaining

AT 0 1409 0%

BE 6 4679 0%

BG 0 3131 0%

CY 0 596 0%

CZ 0 3099 0%

DE 0 18344 0%

DK 0 215 0%

EE 0 495 0%

ES 0 22100 0%

FI 0 833 0%

FR 11318 9459 54%

HR 0 1208 0%

HU 0 3011 0%

IE 0 1895 0%

IS 0 101 0%

LT 0 1302 0%

LU 0 99 0%

LV 0 826 0%

MT 2 230 1%

NL 0 2165 0%

NO 0 1053 0%

PL 0 13104 0%

PT 0 2922 0%

RO 0 9571 0%

SE 0 1484 0%

SI 0 355 0%

SK 4 2040 0%

XI 0 536 0%

(*)The information figuring hereunder was collected in 
Calendar Week 34 2022. In addition, this overview does not 
include LI, as no data has been received.
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Свързани болнични аптеки по държави (седмица 34/2022)
Country Not 

Connected

Connected Percentage 

Remaining

AT 0 67 0%

BE 0 185 0%

BG 8 191 4%

CY 0 62 0%

CZ 0 135 0%

DE 0 354 0%

EE 0 22 0%

ES 399 201 67%

FI 0 23 0%

FR 655 1738 27%

HR 0 61 0%

HU 0 116 0%

IE 0 101 0%

IS 0 16 0%

LT 7 202 3%

LU 0 5 0%

LV 0 321 0%

MT 2 13 13%

NO 0 100 0%

PL 0 1611 0%

PT 17 93 15%

RO 0 599 0%

SE 0 13 0%

SI 0 28 0%

SK 2 42 5%

XI 0 20 0%

(*)The information figuring hereunder was collected in 
Calendar Week 34 2022. In addition, this overview does not 
include LI, as no data has been received.
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Процент на отписване на Rx според размера на пазара
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Основни задължения на аптеките и данни за 
работата с Българската система за верификация 

на лекарствата



Основни задължения на аптеките

➢Свързване с Националната система за верификация на лекарствата (BgMVS)

– софтуер (съществуващ софтуер + интерфейс към BgMVS), баркод-четец

– преди свързване е задължителна проверка за легитимността на аптеката

– няма такса към БОВЛ за аптеките за свързване към системата за верификация

➢Проверка (верификация) на показателите за безопасност за всяка опаковка лекарствен
продукт с цел да се гарантира, че ЛП е с произход от законен производител (препоръчва
се при приемане на ЛП)

– автентичност на уникалния код (УИК): УИК трябва да е активен в системата; ако кодът не
е активен в системата, продуктът не трябва да се отпуска на пациента

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

➢Дезактивиране на кода в Системата в края на веригата на доставка (когато лекарственият
продукт се отпуска на пациента)

– Болничните аптеки могат да дезактивират УИК във всеки момент от времето, когато
ЛП е във физическото владение на здравното заведение.

– възможност за реактивиране в същата аптека до 10 дни от отписването на ЛП
8



9

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)
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Управление на сигналите в Системата за 
верификация



Процент сигнали спрямо броя сканирания по държави
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Notes:

- This overview reflects the total of level 5 alerts: 
A2, A24/A7, A3, A52, A68.

- Its sole purpose is to give an idea of the 
evolution of the alert rate in the EMVS per
country

- LI not pictured in week 32 as rate = 0%



Анализ на сигналите според произхода/източника
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■ Pharmacies 93%

■ OBPs & MAHs 3%

■ Wholesalers 4%

■ IMT 0%

Септември 2022: 0,11%



Технически причини за генериране на сигнали
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Елемент от УИК
Грешно разчетен 

елемент
Правилно разчетен 

елемент

Партиден номер
18g301а

19C18\76
18G301А
19C18/76

Сериен номер 02P+6CPMZ - 02PV6CPMZ

Дата, указваща срока 
на годност

24083 - 240831



Многократно отписване на лекарствен продукт 
(сашета/ ампули/ блистери) в BgMVS от една аптека

Предстои отпадане на прага от 9 опита за отписване на опаковка в BgMVS преди да се генерира 

сигнал тип А7 (т.е. Отписване 10). Сигналът ще се генерира при Отписване 2
14

Отписване 1
Аптеката 
отписва

опаковката. 

Отписвания 3,4,5..9
Аптеката прави 

7 допълнителни 
опита за отписване

на опаковката.

Отписване 2
Аптеката прави
1 допълнителен 
опит за отписване 
на опаковката.

Отписване 10
Аптеката прави 
1 допълнителен 
опит за отписване 
на опаковката.

26 май 2022 28 май 2022 29 май 2022

Отписвания 11 и 12
Аптеката прави 
2 допълнителни 
опита за отписване 
на опаковката.

Генерират 
се сигнали 

тип А7

Генерира 
се сигнал 

тип А7



Опит за отпускане на търговска мостра

21 март 2022
ПРУ дезактивира
опаковката като променя 
статуса от „Активна“ на 
„Безплатна мостра“.

27 май 2022
Аптека прави опит за
отписване на 
дезактивираната  
опаковката.

Генерира се сигнал тип 
А7. Сигналът се 

докладва до 
Изпълнителната 

агенция по лекарствата.

Март Април Май

15



Партида с технически проблем по причина на ПРУ в срока на годност

19 май 2022
ПРУ отстранява 
проблема в 
партидата.

Май

16 май 2022
Аптека 1 прави 
опит за отписване 
на  опаковка SN 1.

18 май 2022
Аптека 2 прави 
опит за отписване 
на  опаковка SN 2.

Генерира 
се сигнал 
тип А52.

Генерира 
се сигнал 
тип А52.

18 май 2022
БОВЛ установява 
проблем в партидата 
по причина на ПРУ.

БОВЛ информира 

аптеките, че проблемът 

е отстранен и 

опаковките могат 

успешно да бъдат 

верифицирани и 

отписани в BgMVS.

Партида с технически проблем трябва да се задържи до отстраняване на проблема. 
Верификация на входа.

16



Отписване на опаковка от скъп онкологичен продукт 
в BgMVS от две аптеки

Март Април Май

25 март 2022
Аптека 1 отписва 
опаковката.

25 март 2022
ТЕ1 верифицира 
опаковката.

27 април 2022
ТЕ1 верифицира 

опаковката.

05 май 2022
ТЕ2 верифицира 
опаковката.

25 май 2022
ТЕ2 верифицира 

опаковката.

27 май 2022
Аптека 2 прави опит за 
повторно отписване 
на опаковката.

Генерира се сигнал тип 
А7. Сигналът се докладва 
до Изпълнителната 
агенция по лекарствата.
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2 361 2 402
2 266

2 180
2 039 1 988

2 674
2 599

2 194

117 125 115 91 95 89 142 91 105

28.03-03.04.22 04-10.04.22 11-17.04.22 18-24.04.22 25.04-01.05.22 02-08.05.22 09-15.05.22 16-22.05.22 23-29.05.22

Сигнали по технически или процедурни причини Сигнали за докладване и поставяне на опаковки под карантина

Сканирания 2 107 200 2 587 697 2 539 721 2 196 837 2 078 248 1 982 979 2 839 241 2 372 092 1 967 172

Брой опаковки на седмица, подлежащи на карантиниране
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Причини за генериране на сигнали и действия
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Необходимост от регламентиране на карантинирането на ЛП

20

1. Според Делегиран Регламент (ЕС) 2016/161, глава VI (чл. 25 до 30) аптеките са задължени да
информират ИАЛ за случаите, при които има съмнение за фалшификация и да карантинират
опаковката.

2. Въпросът за нормативната уредба при карантиниране на ЛП беше поставен от БФС и БОВЛ
пред МЗ и ИАЛ. В Министерство на здравеопазването се създаде работна група за изготвяне
на указания при управление на карантинирани при верификация опаковки на ЛП, която
подготви проект на текст в Наредба 39.

3. При карантиниране на ЛП при съмнение за фалшификация се постигна консенсус между
заинтересованите страни по следните принципи:
• Опаковката не трябва да се отпуска на пациент до изясняване на причината за сигнала

• Сроковете за изясняване на причините за сигнала следва да бъдат ясно определени и
максимално кратки

• Не следва само аптеките да носят финансовата тежест от карантинираните ЛП.
Финансовата тежест трябва да бъде отнесена по веригата на лекарствоснабдяване до
звеното, при което е причината за сигнала
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• Към м. септември 2022 г. с Българската система за верификация на лекарствата са
свързани 3137 аптеки и 191 болнични аптеки, вече 74% от аптеките работят със
системата

• Близо 50% от опаковките по лекарско предписание у нас се отписват, средно за Европа
този процент е 67%

• При генериране на сигнали, които изискват задържане и проверка на опаковки,
аптеката може да поиска съдействие от БОВЛ за установяване на причините

• Честотата на сигналите за докладване и поставяне на опаковки под карантина е 0,004%
до 0.005% от сканиранията

• В Министерство на здравеопазването е създадена работна група за изготвяне на
указания при управление на карантинирани при верификация опаковки на ЛП

ЗАКЛЮЧЕНИЕ



ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ВЕРИФИКАЦИЯТА НА ЛЕКАРСТВАТА 
WWW.BGMVO.ORG
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BACKUP SLIDES
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Термини

✓ Верификация – идентификация и проверка на автентичността на лекарствените 
продукти

✓ Отпускане на ЛП – предоставяне на ЛП на пациент в аптека/болнично заведение от 
фармацевт, изисква се смяна на статуса на опаковката в системата

✓ Дезактивиране на УИК (decommissioning)

✓ Сериализация – уникален код на опаковката

✓ Показатели за безопасност на лекарствените продукти:
- Уникален идентификационен код (УИК)
- Средство срещу подправяне на опаковката (tamper evidence)
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✓ Фалшифициран лекарствен продукт (съгласно т.81а от §1 на ДР на
ЗЛПХМ):
Всеки лекарствен продукт, при който са представени невярно:

а) неговата идентичност, включително данните върху първичната или вторичната му
опаковка, името му или съдържанието по отношение на която и да е от неговите
съставки, включително помощните вещества, и количеството на активното вещество в
дозова единица;
б) неговият източник, включително производителят му, държавата, в която е
произведен, държавата, в която е пуснат на пазара, или притежателят на разрешението
му за употреба, или
в) хронологията, включително записите и документите, свързани с използваната верига
на доставка.

✓ Защита на данните и собственост на данните ( съгл. чл. 38 от ДР)
Производителите, титулярите на разрешения за търговия, търговците на едро и лицата,
прителажаващи разрешение или имащи право да доставят лекарствени продукти на
населението, отговарят за всякакви данни, които са генерирани при работата със системата
от регистри и са съхранени в одитната среда. Те разполагат само със собствеността и
достъпа до тези данни, с изключение на информацията, посочена в член 33, параграф 2, и
информацията за статуса на индивидуалния идентификационен белег.



26



Заявка за достъп до BgMVS
(Българската система за верификация на лекарствата)

➢ Данните от заявката са необходими за проверка на 
легитимността на крайния потребител.

➢ Е-мейл на отговорния магистър-фармацевт.

➢ За всеки краен потребител имейлът трябва да е различен.

➢ БУЛСТАТ (ЕИК) – съдържа 9 цифри (без буквите BG) – това е 
важно, защото е един от фактите, които се изискват за 
свързване със системата.

➢ www.bgmvo.org: Ръководство за крайния потребител

2727
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§ 10. Създава се Раздел V с чл. 17: „Раздел V Задължения за извършване на проверка на показателите за безопасност и
дезактивиране на индивидуалния идентификационен белег

Чл. 17. Притежателят на разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти е длъжен да провери показателите
за безопасност и да дезактивира индивидуалния идентификационен белег на лекарствен продукт по реда на
Делегиран регламент (ЕС) 2016/161, преди да го достави на:
1. Лечебно заведение съгласно чл. 207, ал. 1, т. 5а, б. „а“ от ЗЛПХМ, с изключение на лечебните заведения по чл. 222,

ал. 4 от ЗЛПХМ (които имат право да открият аптека)
2. Медицински факултет или факултет по дентална медицина на висше училище по чл. 2а от Закона за лечебните

заведения съгласно чл. 207, ал. 1, т. 5а, б. „б” от ЗЛПХМ
3. Здравен кабинет в институция по чл. 26, ал. 1, т. 1 и 3 от Закона за здравето съгласно чл. 207, ал. 1, т. 5а, б. „в“ от

ЗЛПХМ (детски градини и училища, социални услуги)
4. Корабопритежател за целите на осигуряване на лекарствени продукти на борда на корабите съгласно Кодекса на

търговското корабоплаване съгласно чл. 207, ал. 1, т. 5а, б. „г“ от ЗЛПХМ
5. Лекар или лекар по дентална медицина, получил разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти

съгласно чл. 207, ал. 1, т. 6 от ЗЛПХМ (когато в населеното място няма аптека)
6. Министерството на здравеопазването - в случаите по чл. 209а, ал. 1, т. 4 от ЗЛПХМ (при снабдяване на МЗ с ваксини,

токсини и серуми по имунизационния календар, извънредни епидемични ситуации и национални програми)
7. Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи или Държавна агенция „Държавен резерв и

военновременни запаси“- в случаите по чл. 209а, ал. 1, т. 3 от ЗЛПХМ;
8. Лечебно заведение за извънболнична помощ - в случаите на чл. 209а, ал. 1, т. 5 от ЗЛПХМ.“ (за ЛП по здравни

програми)

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 39 от 2007 г. 
за принципите и изискванията за Добрата дистрибуторска практика (от 01.07.2022)



Показатели за безопасност:
Сериализация + средство срещу подправяне

• Изискванията за матричния код са 
според изискванията на GS1
- 14 цифри код на продукта във формат GTIN

• В България 4 елемента са кодирани
в УИК: 
- продуктов код, сериен номер, партиден 

номер, срок на годност

PC: (01) 07613421020088

SN: (21) 91121172533558

Парт. №: (10) JE7675

Годен до: (17) 07/2021
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Ако има разлика при сканиране, между който и да е елемент от 
УИК на опаковката и данните в Системата, се генерира сигнал.



Видове сигнали, свързани с УИК

Код на сигнала Съобщение към сигнала

А2
”Партидният номер е неизвестен. Подаден е сигнал.”  

(”Batch not found”)

А3
”Серийният номер е неизвестен. Подаден е сигнал.” 

(”Serial Number not found”)

A52

”Сканираният срок на годност не съответства на срока на годност в 

системата. Подаден е сигнал.” 

(”Expiry Date mismatch”)

A68

”Сканираният партиден номер не съответства на партидния номер в 

системата. Подаден е сигнал.” 

(”Batch Id mismatch”)

Сигнали, които се получават в системата, поради несъответствие в някой от елементите на УИК на

продукта:

30



Сигнали, които се получават при опит за повторно отпускане на опаковка: често това означава, че е

нарушена веригата на доставки

Код на сигнала Съобщение към сигнала

А7

”Опаковката не може да бъде отпусната. Подаден е сигнал.”

”Опаковката не може да бъде отписана. Подаден е сигнал.”

(”Pack Already Dispensed”/ “Pack Already Decommissioned”)

Този тип сигнали се получават при опит за задаване на статус, идентичен със

статуса на опаковката в системата.

А24

”Опаковката не може да бъде отписана. Подаден е сигнал.”

(”Pack Already Decommissioned”)

Този тип сигнали се получават 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”.

Видове сигнали, свързани със статуса
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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.



Път на лекарството от производителя до пациента

Препоръчва се 

верификация на входа. 

Задължително е 

дезактивиране при 

отпускане на пациента

33

При всяко нарушение на веригата на лекарствоснабдяване, свързано с промяна 

на статуса на продукта или дублиране на отписването на една и съща опаковка в 
Системата се генерира сигнал.


