
 

КОНСПЕКТ ПО СОЦИАЛНА ФАРМАЦИЯ И ФАРМАЦЕВТИЧНО 
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 

 
1. Лекарствена политика. Основни елементи на националната лекарствена политика 
и индикатори за нейната оценка. 
2. Фармацевтично законодателство. Преглед на здравното и фармацевтично 
законодателство в България. 
3. Фармацевтичното законодателство в страните на ЕС. 
4. Закон за здравето. Закон за здравното осигуряване. Закон за лекарствата и 
аптеките в хуманната медицина. 
5. Закон за лечебните заведения. 
6. Ролята на международните здравни и фармацевтични организации за 
хармонизиране на фармацевтичното законодателство. 
7. Фармацевтичен маркетинг. Определения за маркетинг. Основни понятия в 
маркетинга. Видове потребителско търсене. 
8. Основни видове маркетинг. Основни функции на маркетинга. Маркетингови 
концепции – същност и еволюция. 
9. Маркетингови стратегии – методи и техники. 
10. Маркетинг Микс. 
11. Специфични особености на фармацевтичния маркетинг. 
12. Финансиране на фармацевтичните фирми на фармацевтичните фирми. Теория 
на инвестиционния анализ. 
13. Взаимоотношенията на фармацевтичните фирми с банките. Роля и функции на 
парите. Пари. парична политика. 
14. Банково дело. Система на организация на банковата система у нас. 
15. Основни функции на Централната банка и на ТБ. 
16. Видове кредити. 
17. Взаимоотношенията на фармацевтичните фирми с бюджета. Данъчна система. 
Видове данъци. Елементи на данъка. 
18. Правни основи на фармацевтичното обслужване. Гражданско и трудово право. 
19. Търговско право. определение за търговец. Видове търговци. 
20. Търговско право. Видове търговски дружества. 
21. Търговско право. Процедура по несъстоятелност. 
22. Осигурително право. Видове осигурителни рискове. 
23. Международни здравни организации: МЧК, СЗО, ЮНЕСКО, МОТ, УНИЦЕФ; 
неправителствени организации и съюзи и частни фондации. Ролята на СЗО за 
интернационализиране на здравното законодателство. 
24. Международни фармацевтични организации: ФИП и комисията по упойващи 
вещества към ООН. Ролята на Съвета по фармация към ЕС за хармонизиране на 
фармацевтичното законодателство в западноевропейските страни. 
25. Организация и организация и управление на лечебно-снабдителния процес. 
26. Фармацевтичен мениджмънт. Основни функции на мениджъра. Оперативен и 
стратегически мениджмънт. 
27. Подбор на лекарствата за основния списък. Критерии и препоръки на СЗО. 
Методи за определяне на количествата. 
28. Получаване на лекарствата. Начини и условия за закупуване. Предимства и 
недостатъци. Търсене и избор на доставчици. Сключване на договори. Клаузи на 
договорите. 
29. Разпределение на лекарствата. Лекарство-снабдителни бази. Механизация и 
автоматизация на складовите процеси. 



 

30. Стокови наличности. Същност, значене, видове. Контрол на стоковите наличности 
и методи за управлението им. 
31. Разпространение на лекарства и рационалната им употреба. 
32. Разпределение на лекарствата. Аптечен склад. Изискания за регистрация на 
фирма за търговия на едро с лекарства. 
33. Управление на аптеката от открит тип. Същност, задачи и устройство на 
аптеката. Ергономични изискания Форми на лекарственото обслужване. 
34. Ред и начини на писане на рецепти. Приемане, номериране и регистриране на 
рецептите. Предписване и отпускане на силно действащи, отровни, упойващи и 
психотропни лекарства и техните препарати. 
35. Безплатно или срещу частично заплащане отпускане на лекарства. 
36. Организация на работата в материалното помещение на аптеката. Приемане и 
заприходяване на медицинските стоки. Подреждане и съхранение на медицинските 
стоки в материалните помещения. 
37. Фармакопроизводствена дейност в аптеката. Организация на работата в 
лабораторията на аптеката. Организация на работата при приготвяне на стерилни и 
асептични лекарствени форми в аптеката. 
38. Управление на болничната аптека. Болничната аптека и нейното място в 
структурата на болницата Проблеми в статута на болничните аптеки в Р. България. 
39. Управление на доставките и сключване на договори. Информационни системи 
в болничните аптеки. 
40. Организация на лекарствената информация и рекламата. Същност, системи и 
форми на лекарствена информация. 
41. Аптеката – поява и развитие. Функции на съвременната аптека. Нови насоки в 
дейността на фармацевтите в аптеките. 
42. Аптека – основни дейности и изисквания. Ред за откриване на аптеки. Длъжности 
в аптеката и разпределение на отговорностите. Архитектурни и санитарни 
изисквания към строителството, оборудването и обзавеждането на аптеките. 
43. Фармакоепидемиология. Възникване и същност на фармакоепидемиологията. 
Постмаркетингов лекарствен контрол, фармацевтичната бдителност и лекарствена 
безопасност. 
44. Фармацевтична грижа. Същност на фармацевтичните грижи за някои 
специфични групи пациенти. 
45. Закон за счетоводството. Видове счетоводни отчетни системи. Отчетни 
документи- видове, срокове на пазене. Отчетни функции на едноличен търговец, 
събирателно и командитно дружество. Способи на счетоводството. Определяне на 
дохода и облагаемия доход. 
46. Инвентаризация. Видове. Организация и ред на провеждане. 
47. Контрол върху дейността на аптечните заведения. органи на контрол. Контрол 
върху лекарствата – преди и след разрешаването им за употреба. 
48. Приходни и разходни стопански операции в държавните, общинските и Частни 
аптеки. Заприходяване на медицински стоки и лабораторна работа. Отчитане на 
дневните, касови и безкасови продажби, стопанско-оперативни разходи, работата на 
аптечните пунктове. 
49. Цени и ценообразуване на лекарствата. 
50. Счетоводна дейност в аптечната система. Счетоводни документи. Счетоводство 
на едноличния търговец. Определяне на дохода и облагаемия доход. 
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