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МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ 

ПРОГРАМА ПО СОЦИАЛНА ФАРМАЦИЯ 

 

Наименование на дисциплината: 
„Социална фармация и фармацевтично законодателство” 
 

Вид на дисциплината съгласно ЕДИ: 
Задължителна 
 

Ниво на обучение: 
Магистър /М/ 
 

Форми на обучение: 
Лекции, упражнения, самоподготовка. 
 

Продължителност на обучение: 
Два семестъра 
 

Хорариум: 
60 часа лекции, 90 часа упражнения 
 

Помощни средства за преподаване: 
Мултимедийни презентации, дискусии, решаване на практически задачи, изработване на 
реферат.  
  
Форми на оценяване: 
Изпит (писмен и устен),  колоквиуми, изработване на реферат. 
 

Формиране на оценката: 
Оценката се формира от изпит, писмен и устен, и показаните резултати от колоквиума. 
 

Аспекти при формиране на оценката: 
Участие в дискусии, колоквиум, изработване на реферат. 

 

Семестриален изпит: 
Да / писмен и устен изпит/. 
 
Държавен изпит: 
Да 
 

Водещ преподавател: 
Хабилитирани преподаватели от катедра „Фармацевтични науки”, звено Социална 

фармация и фармацевтично законодателство 

Доц. Станислав Георгиев, дф 

Доц. Даниела Грекова-Кафалова, дф 
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Катедра: 
Фармацевтични науки 

 

АНОТАЦИЯ  

Мястото и значението на дисциплината Социална фармация и фармацевтично 

законодателство в учебния план за подготовка на медицински  специалисти от 

професионално направление “фармация” се определя от характера на бъдещата 

професионална дейност, която ще изпълнява магистър-фармацевтът. Тя е една от 

основните специални дисциплини при подготовката на студентите по фармация,  която на 

базата на научни методи и технологии дава регулаторната рамка за упражняване на една 

от регулираните професии в страните членки на ЕС и България. Цялостният поглед върху 

лекарството от изследванията до рационалната употреба и различните аспекти (правни, 

икономически, социални, професионални, етични и др.) на фармацевтичната практика има 

за задача да подготви магистър-фармацевта като ключов фактор и да разшири ролята му в 

системата на здравеопазване. 

 В учебната програма са включени някои теоретични, методологически и 

практически въпроси на фармацевтичния мениджмънт, като се разглеждат съвременни 

подходи и методи на управление на социалните системи и публични дейности, мястото на 

фармацевтичните субекти в системата на здравеопазване, органите на управление и 

контрол на национално, регионално и местно нива. Основно място е отделено на етапите и 

дейностите в лекарство снабдителния процес. Детайлно са разгледани подбора, 

определянето на необходимите количества, доставката, разпределението, 

разпространението и изискванията за рационална употреба. Въпросите за същността, 

задачите, устройството, дейностите и организацията на работа в аптеките и болничните 

аптеки, складовите бази и други звена от фармацевтичния сектор са застъпени в 

достатъчен обем, което позволява осъществяването на съвременен контрол върху 

процесите по създаване, производство и реализация на лекарства. 

 С цел повишаване нивото на икономическа подготовка на бъдещите магистър-

фармацевти в програмата намират място и някои въпроси на взаимоотношенията на 

фирмите с банките и бюджета, методите и системите за управление на стоковите 

наличности, логистиката, ценообразуването, осигурителните права и рискове и др. 

Предвидени са и теми, свързани с отчетността и воденето на счетоводство – същност, 

форми, методи и функции. 
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 Предлаганата програма и структура на обучението по Социална фармация и 

фармацевтично законодателство покрива минималните държавни изисквания за 

придобиване на степента магистър-фармацевт и е съобразено с новите насоки на развитие 

на фармацевтичната професия и практика в България и страните от Общността. 

 
ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

 
Да запознае студентите с основните понятия, методи, законодателни изисквания свързани 

с фармацията и здравеопазването в България и страните членки на ЕС. А също и 

взаимоотношенията на фирмите с банките и бюджета, методите и системите за управление 

на стоковите наличности, логистиката, ценообразуването, осигурителните права и рискове 

и др. Предвидени са и теми, свързани с отчетността и воденето на счетоводство – същност, 

форми, методи и функции. Да запознае студентите с различни фармацевтични 

организации и международни такива. 

Предлаганата програма и структура на обучението по Социална фармация и 

фармацевтично законодателство покрива минималните държавни изисквания за 

придобиване на степента магистър-фармацевт и е съобразено с новите насоки на развитие 

на фармацевтичната професия и практика в България и страните от Общността. 

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ  

 

По време на цялостното обучение се предвижда студентите да могат сами и адекватно да 

подготвят всички документи необходими на маг. фарм. за откриване на аптека, склад за 

търговия на едро и  за работа в различните здравни институции; да са запознати със 

здравното законодателство. В края на курса на обучение всеки студент трябва да знае как 

се организира работата в открита, болнична аптека и склад за търговия на едро с 

лекарства; да е запознат с различните помещения в аптеката, и подредбата на лекарсва в 

нея; да води счетоводна отчетност; да след стоковите наличности в аптеката или в склад за 

търговия на едро с лекарства, сам да организира маркетингови стратегии. 

 

 

 

 

 

 



5 
 

УЧЕБЕН ПЛАН 

 

Дисциплина 
Изпити Часове 

Часове по години и 
семестри 

Семестър Общо Лекции. Упражн. ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х

СОЦИАЛНА 
ФАРМАЦИЯ И 

ФАРМАЦЕВТИЧНО 
ЗАКОНОДАТЕЛСТ

ВО 

VІІІ/ІХ 

семестър 150 60 90        30/45  30/45  

 

 

 

ПРОГРАМА ЗА ЛЕКЦИИ 

 

 ІV  курс, VІІІ семестър 

 

 
№  

 
Т Е М А ЧАСОВЕ 

1. Социална фармация – основни понятия. Фармацевтична система. 

Развитие на фармацевтичната система в България  2 ч. 

2. Лекарствена политика   
2 ч. 

3. Правна среда на функциониране на фармацевтичните обекти. Основи на 
здравното и фармацевтично законодателство. Концепции за добри 
практики във фармацията. 

2 ч. 

4. Международни здравни организации. Международни фармацевтични 
организации.

2 ч. 

5. Регулаторна рамка за лекарства и медицински изделия в правото на 
Европейския съюз. 2 ч. 

6. Фармацевтично законодателство. Закон за здравето. 
2 ч. 

7.  

Закон за здравното осигуряване. 2 ч. 

8. Закон за лечебните заведения. 
2 ч. 

9. Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина.  
 

2 ч. 
 

10. Закон за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите  
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                                                                                                        ОБЩО:   30 ч. 
 

 
ПРОГРАМА ЗА ЛЕКЦИИ 

 

 V  курс,  ІХ  семестър 

 

 
№  

 
Т Е М А ЧАСОВЕ 

1. Разпространение на лекарствата като елемент на ЛСП. Търговия на едро 

с ЛП 2 ч. 

2. Търговия на дребно с ЛП. Добра аптечна практика. 
2 ч. 

3. Организация на работата в приемното и материалното помещение в 

аптеката. 2 ч. 

4. Особености на организацията на работа в болнични аптеки. Европейски 

стандарти за болнична фармация 2 ч. 

5. Употребата на лекарствата като елемент на ЛСП. Рационална 

лекарствена употреба 2 ч. 

6. Проследяване на лекарствената безопастност. Нежелани лекарствени 

реакции 2ч. 

2 ч. 

11. Лекарството като субект на фармацевтичната система. Законодателни 
изисквания към разработването на нови лекарства-безопасност, качество 
и ефикасност. Добра клинична практика 

 

2 ч. 

12. Разрешение за употреба на фармацевтични продукти. Видове процедури 

за разрешаване на ЛП. 
2 ч. 

13. Производство на лекарствени продукти. Законодателни изисквания към 
производството 

2 ч. 

14. Лекарство снабдяване-същност и основни етапи. Подбор и доставка на 

на лекарствата като елемент на ЛСП. 
2 ч. 

15. Стокови наличности в системата за търговия на едро.. Методи за 

изчисляване на покупките и наличностите. Управление на стоковите 

наличности. 

2 ч. 
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7. Маркетинг на лекарства. Развитие и дефиниции. 
2ч. 

8. Маркетингов инструментариум 
2ч. 

 
                                                                                                  
 
                                                                                                               ОБЩО:  30 ч. 
                                            
 ПРОГРАМА ЗА УПРАЖНЕНИЯ 

 
ІV  курс, VІІІ семестър 

 
№ Тема на практическите упражнения часове 
1 Лекарствена политика. Същност и основни елементи. 3 ч. 
2 Лекарствена политика. Проследяване на лекарствената политика и 

индикатори за оценката й. Генерична лекарствена политика.
3 ч. 

3 Закон за здравето. Структура на закона. Основни дефиниции и понятия. 3 ч. 
4 Закон за лечебните заведения. Структура на закона. Основни дефиниции и 

понятия. Закон за здравното осигуряване. Структура на закона. Основни 
дефиниции и понятия. 

3 ч. 

5 ЗЛПХМ. Структура на закона. Основни дефиниции и понятия. Решаване 
на практически казуси за определяне принадлежността на дадено 
лекарство кум лекарствените продукти.

3 ч. 

6 ЗКНВП. Структура на закона. Основни дефиниции и понятия. 
Институции, контролиращи използването на нарк.в-ва за мед. цели. 

3 ч. 

7 Търговия на дребно с лекарства. Добра аптечна практика. Аптека- 
законодателен статут и обществени функции.

3 ч. 

8 Изисквания към устройството, реда и организацията на работа в аптеките. 
Наредба №28/2008 г. 

3 ч. 

9 Особености на организацията на работа в болнична аптека. 3 ч. 
10 Употребата на лекарства. Фактори, повлияващи лекарствената употреба. 3 ч. 
11 Законодателни изисквания към предписването и отпускането на лекарства. 3 ч. 

9. Лекарствена информация и реклама 2ч. 
 

10. Ред и начини на писане на рецепти 2ч. 

11. Контрол на фармацевтичната система. 2ч. 

12. Законодателна среда на професионално съсловното организиране на 
фармацевтите 

2ч. 

13. Финансиране и кредитиране на дейността на фармацевтичните обекти. 
Счетоводна отчетност 

2ч. 

14.  Разпространение на специфични групи лекарства-наркотични лп, 
лекарства за лечение на редки заболявания, самолечение и лекарства, 
отпускани без лекарско предписание.

2ч. 

15. Нови области на регулация на фармацевтичната професия. 
Фармакоепидемиология. Клинична фармация.   

2ч. 
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Видове рецептурни бланки. Рецептурна работа.
12 Предписване и отпускане на лекарства, съдържащи наркотични вещества. 

Предписване и отпускане на лекарствени продукти, заплащани напълно 
или частично от НЗОК. 

3 ч. 

13 Лекарствена информация и реклама. Законодателна рамка. 3 ч. 

14 Колоквиум върху теми 2-13 вкл. 3 ч. 
15 Контрол на фармацевтичната система. Институции с контролни функции и 

обхват на дейността. 
3 ч. 

            
                 
                        ОБЩО:   45 ч. 

 
                                              ПРОГРАМА ЗА УПРАЖНЕНИЯ 

 
V  курс,  ІХ  семестър 

 
№  

 
Т Е М А 

ЧАСОВЕ 

1. Лекарство-снабдителен процес /ЛСП/.  3ч. 

2. 

 

Методи за изчисляване на необходимите количества лекарства.  
3ч. 

3. Договориране и доставяне на лекарствата. Избор на доставчици.  
3ч. 

4. Изисквания, процедури и документация, необходими за разрешаване 

употребата, продажбата, вноса и износа на лекарствени продукти в 

България. 
3ч. 

5. Фармацевтична и лекарствена информация-видове и източници.  Реклама 
на лекарствените продукти. Наредба № 1 от 25 Януари 2012 г. за 
изискванията към рекламата на лекарствени продукти. 

3ч. 

6. Фармацевтичен мениджмънт и маркетинг.  
3ч. 

7. Организация на работата в аптека за обслужване на амбулаторно болни 
пациенти. Наредба № 28 от 9.12.2008 за устройството, реда и 
организацията на работата в аптеките и номенклатурата на лекарствените 
продукти  

3ч. 

8. Колоквиум върху теми от 1-6 вкл.   3ч. 

9. Контрол и управление на стоковите наличности.  3ч. 

10. Цени и ценообразуване при лекарствата.  
Наредба за регулиране и регистриране на цените на лекарствените 
продукти, условията, правилата и критериите за включване, промени 
и/или изключване на лекарствени продукти от позитивния лекарствен 
списък и условията и реда за работа на комисията по сени и 
реимбурсиране. Приета с ПМС № 340 от 14.12.2011 г. В сила от 20.12.2011 
г. 

3ч. 
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11. Финансиране и кредитиране на аптечните фирми. 3ч. 

12. Данъчна система и данъчен контрол. 3ч. 

13. Видове стопанска отчетност. Счетоводна отчетност.  3ч. 

14. Методика на създаване на счетоводна информация.  3ч. 

15. Фармакоепидемиология. Клинична фармация 3ч. 

 
 

                                                                   ОБЩО:   45 ч. 
 
 

Л Е К Ц И И –Т Е З И С И 
 

ІV  курс, VІІІ семестър 

 
ЛЕКЦИЯ № 1 –2 часа 

 

Социална фармация – основни понятия  

1. Основни понятия    

1.1.Предмет, задачи и значение на дисциплината “Социална фармация” за 

подготовката на магистър-фармацевта.  

2. Лекарствата и тяхната медицинска, икономическа и социална същност. 

 
ЛЕКЦИЯ № 2 – 2 часа 

 

Лекарствена политика  

1. Лекарствена политика   

2. Основни елементи на националната лекарствена политика  

3.  Индикатори за нейната оценка. 

3.1. Видове индикатори 

 

ЛЕКЦИЯ № 3 – 2  часа 
 
Правни основи на фармацевтичното обслужване. 
 

1.  Право,  
1.1.Правни норми  
1.2.Нормативни актове.  
1.3.Субекти на правото. 
 

ЛЕКЦИЯ № 4 – 2 часа 
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Международни здравни организации 

1. Международни здравни оранизации 

1.1.МЧК 

1.2. СЗО 

1.3. ЮНЕСКО 

1.4. МОТ 

1.5. УНИЦЕФ; 

2. Неправителствени организации и съюзи  

2.1. Частни фондации. 

3. Ролята на СЗО за интернационализиране на здравното законодателство. 

Международни фармацевтични организации 
 

1. Международни фармацевтични организации 
1.1.ФИП  
1.2.Комисията по упойващи вещества към ООН.  

2. Ролята на Съвета но фармация към ЕС за хармонизиране на фармацевтичното 
законодателство в Западно-европейските страни.  

 
 

 

ЛЕКЦИЯ  № 5 – 2 час 
 
Регулаторна рамка за лекарствените продукти и медицинските изделия 

 

 
 

ЛЕКЦИЯ № 6 – 2 часа 
 

Фармацевтично законодателство   

1. Кратък исторически преглед на здравното законодателство в България. 

2. Кратък исторически преглед на фармацевтично законодателство в България. 

3. Кратък сравнителен преглед на фармацевтичното законодателство в развитите 

страни. 

 

 

ЛЕКЦИЯ № 7 –2 часа 
 

Закон за здравето. Закон за здравното осигуряване.  

1. Закон за здравето 

1.1.1 Кратък исторически преглед 

1.1.2 Запознаване със Закон за здравето 

2. Закон за здравното осигуряване 
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2.1.Кратък исторически преглед 

2.2. Закон за здравното осигуряване 

3. Ролята на международните здравни и фармацевтични организации за хармонизиране 
на фармацевтичното законодателство. 

 

ЛЕКЦИЯ № 8 – 2 часа 
 
Закон за лечебните заведения  
 
 ЛЕКЦИЯ № 9 – 2 часа 

 

Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина. 
 

1. Кратък исторически преглед 
2. Запознаване със  ЗЛПХМ 
3. Коментар на  ЗЛПХМ 

 
 
 

ЛЕКЦИЯ № 10 – 2 часа 

Закон за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите 
 

ЛЕКЦИЯ № 11 – 2 часа 

Лекарството като субект на фармацевтичната систем 

1.  Законодателни изисквания към разработването на нови лекарства.  

2. Добра клинична практика 

ЛЕКЦИЯ № 12 – 2 часа 

 
Разрешение за употреба на фармацевтични продукти  

1. Разрешение за употреба на фармацевтични продукти  

2. Изисквания при даването на разрешение за употреба на ЛП.  

3. Ред и процедури за разрешаването за употреба на ЛП у нас  

4. Ред и процедури за разрешаването за употреба на ЛП в страните от ЕС. 

ЛЕКЦИЯ № 13 – 2 часа 

 
Производство на лекарствени продукти. Законодателни изисквания към 
производството 

1. Законодателни изисквания 
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ЛЕКЦИЯ № 14 – 2 часа 

 
Лекарство снабдяване-същност и основни етапи. Подбор и доставка на 
на лекарствата като елемент на ЛСП.  

1.  Същност и етапи 
2.  Подбор и доставка на лекарствата като елемент на ЛСП 
 

 
 

ЛЕКЦИЯ № 15 – 2 часа 
 
Стокови наличности  
 
 

1. Методи за изчисляване  
2. Управление на стоковите наличности 

 
 
 
 
 

Л Е К Ц И И –Т Е З И С И 
 

V  курс,  ІХ  семестър 

 

ЛЕКЦИЯ № 1 –2 часа 
Разпространение на лекарствата.  

1. Разпределение на лекарствата 

2. Лекарство-снабдителни бази. 

3. Механизация на складовите процеси. 

4. Автоматизация на складовите процеси 

5. Стокови запаси.  

5.1.Същност 

5.2.Значение 

5.3.Видове 

5.4.Контрол на стоковите запаси 

5.5.Методи за управлението на стоковите запаси. 

6. Разпространение на лекарства и рационалната им употреба. 
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Търговия на едро с лекарства.  

1. Търговия на едро с лекарства 

1.1.Аптечен склад.    

1.2.Изисквания за регистрация на фирма за търговия на едро с лекарства. 

2. Консигнационни и комисионни сделки. 

3. Търговията на едро с лекарства в страните от ЕС 

4.  Търговията на едро с лекарства в България. 

 

ЛЕКЦИЯ № 2 –2 часа 
Търговия на дребно с ЛП.  

1. Добра аптечна пркатика 
 
 

ЛЕКЦИЯ № 3 –2 часа 
 
Организация на работата в приемното и материалното помещение в 
аптеката 
 

1. Организация на работата в материалното помещение на аптеката.  

2. Приемане на медицинските стоки.  

3. Заприходяване на медицинските стоки  

4. Подреждане и съхранение на медицинските стоки в материалните помещения. 

5. Фармакопроизводствена дейност в аптеката. 

6. Организация на работата в лабораторията на аптеката. 

7. Организация на работата при приготвяне на стерилни лекарствени форми в 

аптеката 

8. Организация на работата при приготвяне на асептични лекарствени форми в 

аптеката. 

 
 

 

ЛЕКЦИЯ № 4 –2 часа 
 
Особености на организацията на работа в болнични аптеки. Европейски 

стандарти за болнична фармация  

1. Управление на болничната аптека    
2. Болничната аптека и нейното място в структурата на болницата 

2.1. Проблеми в статута на болничните аптеки в Р.България. 
3. Управление на доставките и сключване на договори. 
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4. Информационни системи в болничните аптеки. 
5. Управление на финансовите и човешките ресурси. 

 
 
 
ЛЕКЦИЯ №5 –2 часа 
 
Употреба на лекарствата като елемент на лекарство снабдителния 

процес. Рационална лекарствена употреба  

1. Организация на ЛСП 

2. Управление на ЛСП 

3. Фармацевтичен мениджмънт. 

3.1.Мястото на мениджмънта в социално-икономическата среда. 

3.2.Организационни и специфични цели.  

3.3.Съвременни подходи и методи на управление.  

3.4.Общи и специфични функции на управление.  

3.5.Оценка на проблеми и вземане на решение.  

4. Организационни структури и основни задачи на МЗ, ИАЛ, РЗИ 

 
 

ЛЕКЦИЯ №6 –2 часа 
 
Проследяване на лекарствената безопастност.  

1. Нежелани лекарствени реакции 

 

 
ЛЕКЦИЯ №7 –2 часа 
 
Маркетинг на лекарства. Развитие и дефиниции. 

1. Фармацевтичен маркетинг   

1.1.Определения за маркетинг.  

1.2. Основни понятия в маркетинга.  

1.3.Видове потребителско търсене. 

 
 
ЛЕКЦИЯ №8 –2 часа 
 
Маркетингов инструментариум  
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1. Основни видове маркетинг 

2. Основни функции на маркетинга.  

3. Маркетингови концепции  

3.1.Същност  

3.2.Еволюция. 

4. Маркетингово проучване  

4.1.Методи  

4.2.Техники.  

5. Маркетинг Микс 

6. Специфични особености на фармацевтичния маркетинг 

 

 
 

ЛЕКЦИЯ №9 –2 часа 
 
Лекарствената информация и реклама 

1. Организация на лекарствената информация  
1.1. Същност на лекарствена информация 
1.2. Системи на лекарствена информация 
1.3. Форми на лекарствена информация. 

2. Нови насоки в дейността на фармацевтите в аптеките. 
3. Анализ на лекарствената употреба - лекарствена утилизация. 

 
 

ЛЕКЦИЯ №10 –2 часа 
 
Ред и начини на писане на рецепти 
 
1. Ред и начини на писане на рецепти. 

2. Приемане на рецепти 

2.1. Номериране на рецепти 

2.2. Регистриране на рецептите. 

3. Предписване и отпускане на рискови лекарства  

4. Предписване и отпускане на лекарства с висока степен на риск.. 

5. Отпускане на безплатно или срещу частично заплащани от здравната каса лекарства. 

6. Експедиране на лекарствата. 

7. Предписване и отпускане на хомеопатични лекарства. 

 

ЛЕКЦИЯ №11 –2 часа 
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Контрол на фармацевтичната система 

1. Органи, осъществяващи контрола 
 

 
ЛЕКЦИЯ №12 –2 часа 
 
Законодателна среда на професионално съсловното организиране на 
фармацевтите. 
 

 
ЛЕКЦИЯ №13 –2 часа 
 
Финансиране и кредитиране на дейността на фармацевтичните обекти. 
Счетоводна отчетност 

1. Отчетност    
2. Закон за счетоводството. 

2.1. Видове счетоводни отчетни системи.  
2.2.Отчетни документи 

2.2.1 Видове 
2.2.2 Срокове на пазене.  

3. Отчетни функции на едноличен търговец 
4. Отчетни функции на събирателно дружество 
5. Отчетни функции на командитно дружество.  
6. Способи на счетоводството.  
7. Определяне на дохода и облагаемия доход. 
8. Инвентаризация.  

8.1.Видове.  
8.2.Организация и ред на провеждане. 

9. Организация на контрола върху качеството, ефективността и безопастността на 
лекарствата в дистрибуторските и аптечни фирми и аптеките  

10. Фармацевтична инспекция в страните на ЕС и България.  
11. Фармацевтична инспекция и професионално-съсловните организации. 

 
 

ЛЕКЦИЯ №14 –2 часа 
 
Разпространиение на специфични групи лекарства.  

1. Наркотични лекарствени продукти 
2. Лекарства за лечение на редки заболявания.  
3. ОТС лекарства 

 
 

ЛЕКЦИЯ №15 –2 часа 
 

Нови области на регулация на фармацевтичната професия. 
Фармакоепидемиология. Клинична фармация 
 

1. Фармакоепидемиология        
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1.1.Възникване на фармакоепидемиологията 
1.2.Същност на фармакоепидемиологията 
1.3.Предмет 
1.4.Задачи 
1.5.Хронология на лекарствения контрол 
1.6.Основни понятия и дефиниции.  

2. Нежелани реакции на лекарствените средства  
2.1.Класификация 
2.2.Типове 
2.3.Характеристики 

3. Мястото на ФЕ в етапите на клиничното изпитване на лекарствата.  
4. Взаимовръзки с другите клинични и неклинични дисциплини. 
5. Структура и организация на националната система за следене на НЛР 
6. Международни организации и проекти. 

6.1.Постмаркетинговият лекарствен контрол,  
6.2.Фармацевтичната бдителност и лекарствената безопасност, като елементи на 

ФЕ. 
6.3.Описателни проучвания във ФЕ 
6.4. Аналитични проучвания във ФЕ. 
6.5. Цикличност. 

7. Подходи при изследването на НЛР.  
7.1.Методи за оценка на причинно-следствената връзка. 

8. Основни типове проучвания 
8.1.Кохортно 
8.2.Определение 
8.3.Характеристики 
8.4.База-данни 
8.5.Модификации 

9. Случай-контрола 
9.1.Определение 
9.2.Типове 
9.3.Характеристики 
9.4.База данни 
9.5.Модификации 

10. Методи за оценка на честотата и риска от НЛР 
11. Фармакоепидемиологията в практиката: 

11.1. Грижа за пациента и общественото здраве-бъдеще и предизвикателства. 
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У П Р А Ж Н Е Н И Я –Т Е З И С И 
 

УПРАЖНЕНИЕ № 1 – 2 час 
  

Лекарствена политика. Същност 
 

1. Същност и основни елементи.  

2. Проследяване на лекарствената политика. 

3.  Индикатори за оценката й.  

 
УПРАЖНЕНИЕ № 2– 2 часа 
 

Лекарствена политика.  
1. Генерична лекарствена политика 

 
 
УПРАЖНЕНИЕ № 3 – 2 часа 
Закон за здравето 

1. Основни понятия. 
2. Структура на закона   

 
УПРАЖНЕНИЕ № 4 – 2 часа 

 

Закон за лечебните заведения 
1.  Структура на закона. 
2.  Основни дефиниции и понятия.  

 
УПРАЖНЕНИЕ № 5 – 2 часа 
 

ЗЛПХМ  
 

1. Основни понятия. 
2. Структура на закона   

 
УПРАЖНЕНИЕ № 6 – 2 часа 
 
ЗКНВП 

1.  Структура на закона.  
2. Основни дефиниции и понятия.  
3. Институции, контролиращи използването на наркотични вещества за медицински 

цели.  
3.1.Решаване на практически казуси за определяне съответствието на българското и 

международно законодателства за контрол на наркотичните вещества.  
3.2.Условия и документи за издаване на лиценз за работа с наркотични вещества на 

аптеки  
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3.3.Условия и документи за издаване на лиценз за работа с наркотични вещества на 
фирми за търговия на едро с лекарства 

 
 

 
УПРАЖНЕНИЕ № 7 – 2 часа 
 
Търговия на дребно 

1. Видове аптеки. 
2. Организация на работата в аптека за обслужване на амбулаторно болни пациенти. 

2.1.  Наредба  № 28 от 9.12.2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на 
аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти.  
 

УПРАЖНЕНИЕ № 8 – 2 часа 
 

Изисквания към устройството, реда и организацията на работа в 
аптеките.  

1. Наредба  № 28 от 2008 г 
 

 
УПРАЖНЕНИЕ № 9 – 2 часа 

Особености на организацията на работа в болнична аптека.   
1. Организация на работата в болнична аптека. 
1.1.Основни специфики и  характеристики – финансиране, организация на 

снабдяването, контрол.  
1.2.Работа с лекарствен лист – предписване и отпускане на лекарства за 

хоспитализирани пациенти.  
1.3.Наредби. Списък на лекарствата на разположение в болничните аптеки.   

  

 
УПРАЖНЕНИЕ № 10 – 2 часа 
 
Употреба на лекарства. 

1. Фактори, повлияващи лекарствената употреба. 
 
 

УПРАЖНЕНИЕ № 11 – 2 часа 
 
Законодателни изисквания към предписването и отпускането на 
лекарства. 
 

1. Рецепти 
1.1.Видове рецептурни бланки 
1.2.Рецептурна работа. 
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УПРАЖНЕНИЕ		№	12	–	2	часа	
 

Предписване и отпускане на лекарства.  
1. Предписване и отпускане на лекарства, съдържащи наркотични вещества. 
2. Отпускане на лекарства по безплатни и частично платени рецепти. 

2.1 Предписване и отпускане на лекарства по безплатни и частично платени 
рецепти.  

2.2.Запознаване с компютърната система на НЗОК за изпълнение на рецепти и 
водене на отчетността в аптеките.  

2.3.Възможности за лечение с нерегистрирани лекарствени продукти.  
 

УПРАЖНЕНИЕ		№	13	–	2	часа	
 

Лекарствена информация и реклама.  
1. Законодателна рамка 

 

УПРАЖНЕНИЕ		№	14	–	2	часа	
 

Колоквиум 

УПРАЖНЕНИЕ		№	15	–	2	часа	
 
 

Контрол на фармацевтичната система.  
1. Видове контрол.  

1.1.Институции за контрол и правомощия.  
1.2.Текущ контрол върху качеството на лекарствата.  

2. ВАК.  
3. Решаване на задачи за вземане на проби за анализ на качеството на лекарствата 

 
                                                                             
 

 
 
 
 
 

УПРАЖНЕНИЯ - ТЕЗИСИ 
 

V  курс,  ІХ  семестър 

 

УПРАЖНЕНИЕ		№	1	–	2	часа	
 
Лекарство-снабдителен процес /ЛСП/. 

1. Същност на ЛСП 
2.  Основни етапи.  
3. Подбор на лекарствата - критерии.  

3.1.Списък с "Основни лекарства". 
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3.2. Решаване на задачи за съставяне на списък с основни антибиотици за 
амбулаторната и стационарна практика.   

	

УПРАЖНЕНИЕ		№	2	–	2	часа	
 
Методи за изчисляване на необходимите количества лекарства.  

1. Решаване на задачи по методите "консумация" и "заболеваемост".  

2. Лекарствена употреба  

2.1.Същност 

2.2.Показатели за измерване и оценка.  

УПРАЖНЕНИЕ		№	3	–	2	часа	

Договаряне и доставяне на лекарствата 
1. Договориране и доставяне на лекарствата.  
2. Избор на доставчици.  
3. Фармацевтични клаузи в договора за доставка.  
4. Организация на работата във фирма за търговия на едро с лекарства.  
5. Наредба №25/ 2000 г. на МЗ за фармакологичните групи, предлагани от ТЕ, 

организацията и сроковете на доставка на лекарствата.  
 

УПРАЖНЕНИЕ		№	4	–	2	часа	

Внос и износ на ЛП 
1. Изисквания, необходими за разрешаване употребата, продажбата, вноса и износа на 

лекарствени продукти в България. 

2.  Процедури необходими за разрешаване употребата, продажбата, вноса и износа на 

лекарствени продукти в България. 

3. Документация необходими за разрешаване употребата, продажбата, вноса и износа 

на лекарствени продукти в България. / 

3.1.ЗЛПХМ, Наредби 

УПРАЖНЕНИЕ		№	5	–	2	часа	

Лекарствена информация и реклама на лекарствени продукти 
1. Фармацевтична и лекарствена информация-видове и източници.  
2. Реклама на лекарствените продукти.  

2.1.Наредба №7/2000 на МЗ за задължителните данни върху опаковките и в 
листовките на лекарствените продукти и към указанията за употреба на 
медицинските изделия. 

2.2.  Наредба №13/2000 на МЗ за условията и реда за одобряване на рекламата на 
лекарствените продукти.  
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УПРАЖНЕНИЕ		№	6	–	2	часа	

Фармацевтичен мениджмънт и маркетинг. 

1. Основни понятия.  

2. Права и задължения на управител на аптека и на фирма за търговия на едро с 

лекарства.  

2.1.Решаване на задача за определяне на пазарния дял и стратегията за развитие на 

аптека за обслужване на амбулаторни болни.  

УПРАЖНЕНИЕ		№	7	–	2	часа	

Организация на работата в аптека за обслужване на амбулаторно болни 
пациенти. 

1.  Наредба № 28 от 9.12.2008 г. на МЗ за устройството, реда и организацията на 
работа в аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти. 

УПРАЖНЕНИЕ		№	8	–	2	часа	
Колоквиум върху теми от 1-6 вкл.   

УПРАЖНЕНИЕ		№	9	–	2	часа	

Контрол и управление на стокови наличности 
1. Контрол и управление на стоковите наличности. 

2.  Същност и видове стокови наличности.  

3. Основни системи и методи за управление на наличностите от лекарства.  

4. Решаване на задачи за определяне на обръщаемостта и коефициента на 

обращаемост на запасите.  

5. АВС анализ. 

6. XYZ анализ 

 

 

 

УПРАЖНЕНИЕ		№	10	–	2	часа	

Цени и ценообразуване при лекарствата.  

1. Видове цени.  

2. Образуване и контрол на цените на лекарствените продукти.  

2.1.ПМС 130/2000, 300/2001  

2.2.Наредба за пределните цени на разрешените за употреба лекарствени продукти 

при продажбата им на дребно (ДВ бр. 59/ 2000).  
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2.3.Наредба за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, 

условията, правилата и критериите за включване, промени и/или изключване на 

лекарствени продукти от позитивния лекарствен списък и условията и реда за 

работа на комисията по сени и реимбурсиране. Приета с ПМС № 340 от 

14.12.2011 г. В сила от 20.12.2011 г. 

2.4.Решаване на задачи за определяне на максималните надценки в аптеки и фирми 

за търговия на едро с лекарства. 

 

УПРАЖНЕНИЕ		№	11–	2	часа	

Финансиране и кредитиране  
1. Финансиране и кредитиране на аптечните фирми. 
2.  Източници на  финансиране и видове кредити. 
3.  Условия и документи за получаване на кредити.  
4. Решаване на задачи и попълване на документи за получаване на кредит от ЕТ.  

УПРАЖНЕНИЕ		№	12	–	2	часа	

Данъци и данъчна система 
1. Данъчна система и данъчен контрол.  
2. Елементи на данъка.  
3. Видове данъци.  
4. Решаване на задачи за определяне на данъчната основа, данъчната ставка и размера 

на различните видове данъци 

УПРАЖНЕНИЕ		№	13	–	2	часа	

Видове стопанска отчетност 
1. Видове стопанска отчетност. 
2.  Счетоводна отчетност.  
3. Методология и методика на счетоводната информация и отчетност.  
4. Методи за оценяване на краткотрайните активи.  
5. Методи за амортизация.  
6. Класификация на приходите и разходите на аптечните фирми.  
7. Решаване на задачи за изчисляване на амортизационни отчисления при 

дълготрайните активи.  
 

УПРАЖНЕНИЕ		№	14	–	2	часа	

Методика на създаване на счетоводна информация.  
1. Методика за  водене на едностранно счетоводство. 
2. Решаване на задачи за осчетоводяване дейността на ЕТ. 

УПРАЖНЕНИЕ		№	15	–	2	часа	

Фармакоепидемиология. Клинична фармация 
1. Същност, източници на информация и бази-данни. 
2. Основни методи.  
3. Решаване на практически задачи за определяне на риска от развитие на нежелани 

лекарствени реакции. 
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4. Същност на концепцията "Фармацевтични грижи". 
 

 
 

ИЗТОЧНИЦИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА 
 
 

1. Генка Петрова, В. Петкова И. Гетов, А. Стоименова, Ал. Савова, М. Манова, Х. 
Лебанова, Е. Григоров, Св. Георгиева, Ст. Георгиев, М. Димитрова, М. Камушева, 
З. Миткова, К. Андреевска, Д. Грекова, В. Маджаров, Социална фармация и 
фармацевтично законодателство: София : Инфофарма ЕООД, 2017, ISBN 978-
954-92652-6-2 

2. Наредба № 28 от 9.12.2008 за устройството, реда и организацията на работата в 
аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти Наредба №7/2000 на МЗ за 
задължителните данни върху опаковките и в листовките на лекарствените продукти 
и към указанията за употреба на медицинските изделия. 

3. Наредба № 1 от 25 Януари 2012 г. за изискванията към рекламата на лекарствени 
продукти 

4. ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО, Държавен вестник, брой 40 от 29 май 2012 г.  
5. ЗАКОН ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, ДВ, бр. 45 от 14 юни 2011 г. 
6. ЗАКОН ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ , Изм. ДВ. бр. 39 от 20 май 2011 г. 
7. ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ, ДВ. бр.99 от 16 декември 2011 г. 
8. ЗАКОН ЗА ХРАНИТЕ, Изм. ДВ. бр. 8 от 25 януари 2011 г. 
9. ЗАКОН ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА, В 

сила от 13.04.2007 г., изм. ДВ. бр. 60 от 5 август 2011 г. 
10. ЗАКОН ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И 

КЛЕТКИ, Изм. ДВ. бр. 9 от 28 януари 2011 г.
11. ЗАКОН ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И 

ПРЕКУРСОРИТЕ, Изм. ДВ. бр. 12 от 8 февpуаpи 2011 г.
12. ЗАКОН ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ, Изм. ДВ. 

бр. 9 от 28 януари 2011 г. 
13. Наредба № 1 от 25 януари 2012 г. за изискванията към рекламата на лекарствените 

продукти, Издадена от Министерството на здравеопазването, обнародвана в 
Държавен вестник, брой 10 от 3 февруари 2012 г 

14. Наредба № 29 от 9 декември 2008 г. за условията и реда за организация на работата 
в дрогерията, Издадена от Министерството на здравеопазването, изм. в Държавен 
вестник, брой 2 от 6 януари 2012 г. 

15. Наредба за регулиране и регистриране на цените на лекарствените 
продукти,условията,правилата и критериите за включване,промени и/или 
изключване на лекарствени продукти от ПЛС и условията и реда за работа на 
Комисията по цени и реимбурсиране, Приета с ПМС № 340 от 14.12.2011 г., 
обнародвана в Държавен вестник, брой 100 от 20 декември 2011 г. 

16. Начева Р., Обща теория на счетоводството, Тракия-М, София, 2001; 
17. Славков Б., Данъчна система и данъчен контрол, София, 1998; 
18. Узунов П., Т. Бенишева, Г. Петрова, Ю. Узунов, Индикатори за проследяване на 

националната лекарствена политика в България (1994-1996), ISBN, 954-8142-10-4, 
Еggs, София, 1997, 103 стр.; 

19. Pride W.M., O.C. Ferrell; Marketing: Concepts and strategies., USA 1993 ; 
20. WHO, Technical report series, No 615, 1977; 
21. WHO., Estimation drug requirements, WHO/DAP/88.2, Geneva 1988; 
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22. WHO., Report of the WHO expert committee on national drug policies, WHO/DAP/95.9/ 
Geneva 1995; 

 
 
 
 
 

Конспект 

за семестриален изпит 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.  Закон за здравето. 

3. Закон за здравното осигуряване. Закон за лечебните заведения. 

4. Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина. 

5. Закон за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите. 

6. Международните здравни и фармацевтични организации за хармонизиране на 

фармацевтичното законодателство. 

7. Фармацевтичен маркетинг. Определения за маркетинг. Основни понятия в 

маркетинга. Основни видове маркетинг. Маркетингови концепции - същност и 

еволюция. Маркетингови стратегии - методи и техники. Маркетинг Микс. 

Специфични особености на фармацевтичния маркетинг. 

8. Финансиране на фармацевтичната система 

9. Организация и организация и управление на лекарствено-снабдителния процес.  

10. Разрешение за употреба на ЛП. 

11. Подбор на лекарствата за основния списък. Критерии и препоръки на СЗО. Методи 

за определяне на количествата. 

12. Получаване на лекарствата. Начини и условия за закупуване. Предимства и 

недостатъци. Търсене и избор на доставчици. Сключване на договори. Клаузи на 

договорите. 

13. Стокови наличности. Същност, значене, видове. Контрол на стоковите наличности 

и методи за управлението им. 

14. Разпространение на лекарства и рационалната им употреба. 
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15. Разпространение на специфични групи лекарства-наркотични лп, лекарства за 

лечение на редки заболявания, самолечение и лекарства, отпускани без лекарско 

предписание.  

16. Разпределение на лекарствата. Търговия на едро с лекарствени продукти и 

медицински изделия.  

17. Същност, задачи и устройство на аптеката. Ергономични изискания Форми на 

лекарственото обслужване. Аптеката - поява и развитие. Функции на съвременната 

аптека. Ред за откриване на аптеки. Длъжности в аптеката и разпределение на 

отговорностите. Архитектурни и санитарни изисквания към строителството, 

оборудването и обзавеждането на аптеките. 

18. Ред и начини на писане на рецепти. Приемане, номериране и регистриране на 

рецептите. Предписване и отпускане на наркотични ЛП. Безплатно или срещу 

частично заплащане отпускане на лекарства. 

19. Управление на болничната аптека. Болничната аптека и нейното място в 

структурата на болницата Проблеми в статута на болничните аптеки в Р. България. 

20. Организация на лекарствената информация и рекламата. Същност, системи и 

форми на лекарствена информация. 

21. Фармакоепидемиология. Клинична фармация. Възникване и същност на 

фармакоепидемиологията и клиничната фармация. Постмаркетингов лекарствен 

контрол, фармацевтичната бдителност и лекарствена безопасност. 

22. Инвентаризация. Видове. Организация и ред на провеждане. 

23. Контрол върху дейността на аптечните заведения. органи на контрол. Контрол 

върху лекарствата - преди и след разрешаването им за употерба. 

24. Цени и ценообразуване на лекарствата. 

25. Счетоводна дейност в аптечната система. Счетоводни документи. Счетоводство на 

едноличния търговец. Определяне на дохода и облагаемия доход.  

 

ВЪПРОСИ ЗА САМОПОДГОТОВКА  

 

V  курс,  ІХ  семестър 

 

Тема 1  
Въведение в социалната  фармация– основни понятия, предмет, задачи и значение на 
дисциплината “Социална фармация” за подготовката на магистър-фармацевта.  
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1. Каква е ролята на  лекарствата и тяхната медицинска, икономическа и 
социална същност? 
 

2. Какви са целите на здравеопазването? 
 

3. Какво включва фармацевтичната система? 
 

4. Каква е ролята на националните лекарствени агенции? 
 

5. Каква е ролята на ИАЛ? 
 

6. Какви функции изпълняват институциити, които са важни за функционирането 
на фармацевтичната система? 

 
 Тема 2 
Лекарствена политика - основни елементи на националната лекарствена политика . 

Индикатори за нейната оценка.Видове индикатори 

 

1. Какво представлява националната лекарствена политика? 

2. Кои са основните елементи на НЛП? 

3. Какво представляват индикаторите за оценка на НЛП? 

4. Колко вида са индикаторите за оценка на НЛП? 

 
 
Тема 3 

Правни основи на фармацевтичното обслужване – Право. Правни норми. 
Нормативни актове. Субекти на правото. 

 
1. Какви са основните икономически предпоставки за възникване на правото? 

 
2. Каква е целта на здравното законодателство? 

 
3. Пояснете определението за правна норма и избройте специфичните й елементи. 

 
4. Кои са основните закони, които пряко или индиректно регламентират аспекти от 

дейността на фармацевтичните фирми? 
 
 

5. Кои от  Добри практики са задължителни и кои препоръчителни в България? 
 

 
Тема 4 
Гражданско и трудово право. 
 

1. Какви са изсторическите корени на гражданското и трудовото право? 
2. Кои са и вътрешните източници на гражданското и рудовото право?  
3. Кога беше преработен Кодекса на труда? 
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4. Защо нямаме изцяло нов Кодекс на труда?  
5. Кои са основните инструменти на трудовото право?  

 
 
Тема 5 
 Търговско право. Организация на търговската дейност. Несъстоятелност и 
предпазен конкордат и търговски сделки   
 

1. Кои са историческите корени на търговското право? 
2. Кои са основните международни и вътрешни източници на търговското право? 
3. От ТЗ на коя страна е заимстван първият български ТЗ? 
4. Кои са основните части на новия ТЗ? 
5. Какво е определението за търговец според ТЗ? 
6. Какви видове търговци има според новия ТЗ? 

 
Тема 6 
Търговски дружества-Видове търговски дружества. 

 

1. Какви са видовете търговски дружества? 

2. В какъв вид търговско дружество бихте участвали? 

Тема 7 
Международни здравни организации – МЧК, СЗО, ЮНЕСКО, МОТ, УНИЦЕФ; 

Неправителствени организации и съюзи , Частни фондации. 

 

1. Кои са международните здравни организации? 

2. Каква е ролята на МЧК? 

3. Каква е ролята на СЗО? 

4. Каква е ролята на Юнеско? 

5. Каква е ролята на МОТ? 

6. Каква е ролята на УНИЦЕФ? 

7. Избройте някои неправителсвени организации и /или съюзи и каква тяхната 

функция? 

8. Каква е ролята на СЗО за интернационализиране на здравното законодателство? 

 

Тема 8 
Международни фармацевтични организации- ФИП, Комисията по упойващи 
вещества към ООН.  
 

1. Кои са международните фармацевтични организации? 

2. Каква е функцията на ФИП? 

3. Каква е ролята на Комисията по упойващи вещества към ООН? 
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4. Каква е ролята на Съвета но фармация към ЕС за хармонизиране на 

фармацевтичното законодателство в Западно-европейските страни? 

 

Тема 9 
Фармацевтично законодателство- исторически преглед. Съвременно 
законодателство. 
 

1. Кога за първи път е създаден закон в областта на здравеопазването? 

2. Кой закон и/ или наредба регламентират дейността на аптеките? 

3. Кога за първи път е създаден закон за лекарствата и аптеките в хуманната 

медицина? 

4. Има ли отделен закон за аптеките в България? 

5. Имат ли страните от Европейския съюз отделни закони за аптеките? 

6. Имат ли страните от Европейския съюз отделни закони за аптеките  и лекарствата 

във ветеринарната медицина? 

 

  Тема 10 
Закон за здравето. Закон за здравното осигуряване.  

 

1. Какво е здравето според СЗО? 

2. Какво е определението за пациент, съгласно Закона за здравето? 

3. Какво е здравното осигуряване? 

4. Колко вида здравно осигуряване има според ЗЗО? 

5. Кои  от източниците на финансиране са регламентирани за лечебните заведения? 

 

 
Тема 11  
 
Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина. 

 

1. Какво регламентира ЗЛПХМ? 

2. Какво е лекарствен продукт според ЗЛПХМ? 

3. Кога за първи път се приема този закон? 

4. Коя е официалната фармакопея в България? 

5. Избройте основните здравни и фармацевтични закони. 

6. Каква е целта на ЗКНВП и въз основа на какви международни документи е 

изготвен? 
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7. Какви са характеристиките на лекарствените продукти? 

8. Избройте основните дейности, които се регулират от Закона за лекарствените 

продукти в хуманната медицина. Към всяка една дейност определете кои Добри 

Практики е необходимо да се спазват. 

 
 

Тема 12  

Разрешение за употреба на фармацевтични продукти. 

1. Какви са процедурите за разрешение за употреба на ЛП?  

2. Какви са изисквания при даването на разрешение за употреба на ЛП? 

3. Какъв е ред и процедурите за разрешаването за употреба на ЛП у нас? 

4. Какви са ред и процедурите за разрешаването за употреба на ЛП в страните от ЕС? 

 

Тема 13 

Взаимоотношенията на фармацевтичните фирми с банките. 
 

1. Каква е ролята на съвременните банки? 

2. Какви са видовете банки? 

3. Каква е разликата между ТБ и ЦБ? 

 
Тема 14 

Система на организация на банковата система у нас. 
 

1. Как еорганизирана банковата система в България? 

2. Какви са основните функции на Централната банка? 

3. Какви за основните функции на Търговските банки? 

 
 
Тема 15 

  Взаимоотношенията на фармацевтичните фирми с бюджета.  
 
 

1. Какви са взаимоотношенията на фармацевтичните фирми с бюджета.  

2. Колко вида данъци познавате видове данъци? 

3. Какви са елементите на данъка? 

4. Дайте пример за косвен данък. 

 

ВЪПРОСИ ЗА САМОПОДГОТОВКА 
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V  курс,  ІХ  семестър 

Тема 1 

Фармацевтичен маркетинг- Определения за маркетинг. Основни понятия в 

маркетинга. Видове потребителско търсене. 

1. Какво е маркетинг? 

2. Какви са основните понятия в маркетинга?  

3. Колко вида потребителско търсене познавате? 

 

Тема 2 

Основни видове маркетинг. Основни функции на маркетинга. Маркетингови 

концепции. Същност . Еволюция. 

 

1. Какви са основните функции на маркетинга? 

2. Кои са маркетинговите стратегии? 

 
Тема 3 

Маркетингово проучване. Методи. Техники. Маркетинг Микс. Специфични 
особености на фармацевтичния маркетинг 

1. Какво е маркетингово проучване? 

2. Какви са методите? 

3. Какво представлява маркетинг микс? 

4. Каква е същността на 4P? 

5. Какви са специфичните особенности на фармацевтичния маркетинг? 

 

Тема 4 

Организация и управление на лекарство снабдителния процес. Организация на ЛСП. 

Управление на ЛСП. Фармацевтичен мениджмънт. Организационни и специфични 

цели. Оценка на проблеми и вземане на решение. Общи и специфични функции на 

управление. Организационни структури и основни задачи на МЗ, НИЛС, РЦЗ, 

Общински аптечни фирми и т.н 

1. Какво е мястото на мениджмънта в социално-икономическата среда? 

2. Какви са съвременни подходи и методи на управление? 

3. Какво е ЛСП? 

4. Как е организиран ЛСП? 
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5. Избройте етапите на ЛСП. 

6. Избройте основните етапи на доставка на лекарствени продукти. 

7. Избройте видовете искане на оферти. Предимства и недостатъци. 

 

Тема 5 

Основни етапи на логистичния цикъл. Подбор на лекарствата за основния списък.  

1. Как се извършва подбора на лекарствата за основния списък? 

2. Какви са критерии и препоръки на СЗО? 

3. Какви са методите за определяне на количествата? 

 

 Тема 6  
 
Разпределение на лекарствата.  

1. Какво е разпределение на лекарствата? 

2. Какво представляват лекарство-снабдителни бази? 

3. Каква механизация на складовите процеси познавате? 

4. Каква автоматизация на складовите процеси познавате? 

5. Какво представляват стоковите наличности? 

6. Какво измерва коефициента на обръщаемост на стоковите наличности? 

7. Какво е значението на стоковите запаси за практиката? 

8. Какви видове стокови запаси има? 

9. Как се извършва контрол на стоковите запаси? 

10. Какви са методите за управлението на стоковите запаси? 

11. Какво е разпространение на лекарства? 

12. Какво представлява рационалната лекарствена употреба употреба? 

13. Какво е АВС анализ? 

14. Какво е ЖОНЛ? 

 

Тема 7 

Търговия на едро с лекарства. Аптечен склад.    

1. Какви са изискванията за регистрация на фирма за търговия на едро с лекарства? 

2. Дайте определение за търговия на едро и дистрибуция. 

3. Обяснете разликите между търговия на едро и дистрибуция. 

4. Кои лица имат право да извършват търговия на едро с лекарства на територията на 

България? 
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5. Кой издава разрешаване на търговия на едро с лекарствени продукти в България? 

6. В рамките на какъв срок от подаването на необходимата за разрешаване на 
търговия на едро с лекарства документация ИАЛ издава разрешение или прави 
мотивиран отказ? 

7. Каква е валидността на разрешението издадено от ИАЛ за търговия на едро с 

лекарствени продукти? 

8. Колко е минималния размер на склад на търговец на едро с лекарства? 

9. Какво е изискването за трудов стаж по специалността на отговорния фармацевт на 

търговец на едро с лекарства? 

10. Кога е разрешен паралелният внос на лекарства? 

 

Тема 8 

Аптека от открит тип. Управление на аптеката от открит тип. Устройство на 
аптеката.Ергономични изисквания. 

1. Като управител на аптека от открит тип как ще организирате работата в аптеката? 

2. Какви  форми на лекарственото обслужване познавате? 

3. С какво се занимава науката Ергономия? 

4. Какво е приложението на ергономията в аптеката? 

5. Колко вида помещения може да има в аптека от открит тип?  

6. Как се подреждат ЛП в материалното помещение? 

7. Колко е минималния размер помещението на аптека от открит тип? 

8. Какво е изискването за трудов стаж по специалността на отговорния фармацевт за 

търговия на дребно с ЛП? 

9. Кой издрава разрешението за търговия на дребно с ЛП? 

10. Как се подреждат ЛП в приемното помещение? 

11. Кой има право да извършва фармацевтични грижи в аптеката? 

12. Каква е ролята на помощник- фармацевтът? 

13. Какви са изискванията към аптеката за работа с рискови ЛП? 

14. Какви са изискванията към аптеката за работа с високо рискови ЛП? 

Тема 9 

Рецепти. Ред и начини на писане на рецепти. Приемане на рецепти. Номериране на 
рецепти. Регистриране на рецептите. Предписване и отпускане на рискови 
лекарства. Предписване и отпускане на лекарства с висока степен на риск. 
Отпускане на безплатно или срещу частично заплащани от здравната каса 
лекарства. Експедиране на лекарствата. Предписване и отпускане на хомеопатични 
лекарства. 
 

1. Какви са видовете рецепти? 
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2. Какви са съставните части на рецептата? 

3. На какъв език се изписват ЛП в рецептата? 

4. Всяка аптека ли може да работи с всички видове рецепти? 

5. Как се делята наркотичните ЛП според ЗКНВП? 

6. На какви рецепти се изписват наркотичните ЛП? 

7. Как се номерират рецептите и къде се завеждат за отчетност? 

8. Кой има право да предписва ЛП с виска степен на риск? На каква рецептурна 

бланка? 

9. Кой има право да предписва безплатно или срещу частично заплащани от здравната 

каса лекарства? 

10. Кой има право да отпуска безплатно или срещу частично заплащани от здравната 

каса лекарства? 

11. Каква е валидността на обикновенна бяла рецепта? 

12. Колко е валидността на рецепта, съдържаща рискови и високо рискови вещества? 

13. Къде се съхраняват рецептурните бланки със специален режим на отчитане? 

 
Тема 10 

Материално помещение в аптека.  Приемане на медицинските стоки 
 

1. Как ще организирате работата в материалното помещение на аптеката? 

2. Как ще извършите заприходяване на медицинските стоки? 

3. По какъв ред и начин ще подредите и съхраните медицинските стоки в 

материалните помещение? 

4. Какво представлява фармакопроизводствена дейност в аптеката? 

5. Как ще организирате  работата в лабораторията на аптеката? 

6. Как ще организирате  работата при приготвяне на стерилни лекарствени форми в 

аптеката? 

7. Как ще организирате  работата при приготвяне на асептични лекарствени форми в 

аптеката? 

Тема 11 

Болнична аптека 

1. Като управител на болнична аптека как ще организирате работата в нея?  

2. Каква е мястото на болничната аптека в структурата на болницата? 

3. Каква е разликата между аптека от открит тип и болнична аптека? 

4. Какви са информационни системи в болничните аптеки? 

5. Как се финансира болничната аптека? 
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6. Какво е мястото на маг.фарм. на болничната аптека в структурата на болницата? 

 

Тема 12 

Организация на лекарствената информация  
 

1. Каква е съсщността на лекарствената информация? 

2. Какви са системите на лекарствена информация? 

3. Какви са формите на лекарствена информация? 

4. Какво е лекарствена утилизация? 

 
Тема 13 
Фармакоепидемиология 
 

1. Какво изучава науката Фармакоепидемиология? 

2. Колко вида са нежеланите лекарствени реакции? 

3. Какво е болестност, заболеваемост и смъртност? 

4. Как се осъществява съобщаването на НЛР? 

5. Каква е структурата и организацията на националната система за следене на НЛР? 

6. Какво е мястото на ФЕ в етапите на клиничното изпитване на лекарствата? 

7. Как се осъществяват клинични изпитвания на ЛП? 

8. Разрешени ли са клиничните изпитвания на ЛП върху деца и бременни жени? 

9. Какво заете за талидомидната трагедия? 

10. Кога се въвеждат правилата за Добрата клинична практика в България? 

11. Кой може да е ръководител на клинично проучване? 

12. Къде може да се провежда клинично проучване? 

13. Кои са основни нормативни актове в областта на клиничните изпитвания в ЕС? 

14. Колко комисии по етика има според ЗЛПХМ? 

 

Тема 14 

Психологични и етично-деонтологични аспекти на лекарственото обслужване на 
болния  
 

1. Какви са психологичните и етично-деонтологичните аспекти на лекарственото 

обслужване на болния ? 

2. Какви са психологичните проблеми на медикаментозното лечение.  

3. Каква е същностат на концепцията Фармацевтични грижи?  
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Тема 15 
 
Организация на отчетността  
 

1. Какви са основните видове отчетни система? 

2. Какви са основните видове отчетни документи? 

3. Колко вида счетоводство има? 

4. Как ще определите облагаем доход? 

5. Какво е инвентаризация? 

6. Какви видове инвентаризация има? 

7. Опишете организацията и реда на провеждане на инвентаризацията. 

8. Кой и къде може да назначи инвентаризация?  

9. Избройте контролните органи, които могат да контролират дейността на аптеките. 

 

 


