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УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ЧЕСТИТ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК! 
През този месец отбелязваме 24 юни, Еньовден, символ на 
фармацевтичното съсловие. Ние, през изминалите години, винаги сме 
отбелязвали силата и значимостта на този ден като обединяващ в 
името на фармацевтичната грижа, отговорност и морал. Ето защо, 
в навечерието му, от страниците на списание „Стинг фармацевтични 
продукти“ отново Ви поздравяваме, приветстваме и пожелаваме – силен 
професионален дух, креативност и оптимизъм. Стинг като ваш доверен, 
проверен в годините, партньор застава зад всяка идея, начинание 

Стинг АД

www.stingpharma.com

web.stingpharma.com



и бизнес стратегия посветена на защита на общественото здраве и на аптеката като самостоятелна 
стопанска единица. Ние създаваме и подкрепяме инициативи в посока за промяна и повишаване на имиджа 
на магистър-фармацевта в обществото. Ето защо поддържаме партньорски отношения с аптеки на 
територията на цялата страна. Правим ежедневни доставки, консултираме, подпомагаме и лансираме всеки 
фармацевт желаещ да стартира собствен бизнес. Защото е абсурдно да следваме европейски директиви и 
да прилагаме европейски регламенти, а 16 малки общини, с население 50 000 души да нямат достъп до аптека. 
Страната ни е на челните места по брой аптеки на глава от населението, но на едно от последните по 
достъп до фармацевтични услуги. Да отдадем заслуженото признание и поздравим най-достъпните здравни 
специалисти за тяхната всеотдайност!
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Четенето е здраве!

Кампания за стимулиране 
на четенето, инициатива на 
„СТИНГ“ АД

„Асът на продаването” от Джон Фентън е 
безценна книга в професионалната библиотека на 
всеки търговец, която си струва всеки лев и всеки 
час, вложен в изучаването й.

Няма значение колко качествен е продуктът ти, 
колко хубава е идеята ти и колко много стойност 
би могъл да донесеш на своите клиенти, ако не 
съумяваш да продаваш добре. Днес на раменете 
на екипите във фирмите лежи предизвикателната 
задача да се борят, конкурирайки се за вниманието 
на един-единствен клиент с огромен брой други 
търговци. Предвид на това, съвсем не е без 
значение как точно се продава и убеждава.

https://www.umniknigi.com/
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Националната здравна служба (NHS) 
и Националният институт по здрав-
ни грижи (NICE) на Обединеното 
кралство както и нашата Комисия 
за оценка на технологиите наскоро 
публикуваха нови проектни насоки, 
в които препоръчват Epclusa (софо-
сбувир-велпатасвир) – антивирусно 
лекарство, което предлага нова 
терапевтична възможност на паци-
ентите с хроничен хепатит C.

Оценяващата комисия на NICE нап-
рави заключението, че Epclusa по-
казва клинична и икономическа ефек-
тивност и препоръчва регулярна 
наличност на препарата чрез про-
грамите на NHS. Epclusa е орална 
комбинация с фиксирана доза на со-
фосбувир – инхибитор на вирусната 
NS5B полимераза и велпатасвир – 
инхибитор на вирусния NS5A репли-
кационен комплекс. 

Лекарството действа като спира 
вируса да се размножава и да инфек-
тира нови клетки. Предишни клинич-
ни изпитвания показват процент на 
излекуване над 89% за всички гено-
типове на хепатит C. В момента 
софосбувир е одобрен в САЩ за 

лечение на HCV генотипи 1, 2, 3 и 
4, в различни комбинации според 
генотипа. Велпатасвир е нов NS5A 
инхибитор с мощно ин-витро анти-
HCV действие при всички геноти-
пове. Тази комбинирана терапия е 
първата, при която се приема по 
една таблетка дневно и действа 
пангенотипно. (Пангенотипните 
лекарства действат срещу всеки 
генотип.)

Хората с генотип 3 на HCV са 44% 
от пациентите с хроничен хепа-
тит C. В момента те се лекуват 
със стария вид антивирусно лекар-
ство, което може да причини неже-
лани странични ефекти или с „ком-
бинация, базирана на даклатасвир, 
която зависи от ... степента на 
чернодробното увреждане”, се казва 
в доклад на NICE, където се добавя 
и, че Epclusa би било още едно „ефи-
касно лечение за тази група пациен-
ти”. „Решението на независимата 
оценяваща комисия от NICE да пре-
поръча комбинацията от софосбу-
вир-велпатасвир е чудесна новина. 
Лекарството предлага значителни 
ползи за здравето на пациентите с 
хепатит C, а в частност, тези от 
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тях, които са с генотип 3 и които 
могат бързо да се разболеят много 
сериозно,” казва в съобщение за 
пресата Каръл Лонгсън, директор 
на Центъра за оценка на здравните 
технологии при NICE.

„Софосбувир-велпатасвир, по-нов 
вид директно-действащо антиви-
русно средство, може да се използ-
ва за лекуване на всички генотипи 
хепатит C. Другите, налични в мо-
мента лекарства, лекуват само ня-
кои генотипове или могат да имат 
нежелани странични ефекти, ако 
трябва да се приемат в комбинация 
с по-ранните антивирусни терапии. 
Нашата положителна препоръка за 
използването на софосбувир-велпа-
тасвир означава, че за всички паци-
енти с хепатит С ще бъдат дос-
тъпни по-поносими възможности 
за лечение,” каза Лонгсън.

12-седмичен курс на лечение със 
софосбувир-велпатасвир струва 
£38,980 (прибл. $50,447 или €44,850). 
Лекарството може да се приема 
в комбинация с рибавирин, също в 
продължителност на 12 седмици, 
което повишава цената до около 
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£40,000. Националната здравна служ-
ба ще плаща по-малко от тези цени 
по силата на договорена отстъпка 
от компанията, размера на която 
остава неразкрита. Предварител-
ните препоръки не са отворени за 
обществено обсъждане. Заинтере-
сованите могат да дадат мнение 
до 14-ти октомври.

 o Първият пангенотипен режим 
у нас;
 o Една таблетка, веднъж на ден, 
само 12 седмици;
 o До 100% излекуване в реалната 
клинична практика;
 o Лесно приложение с първия STR 
(еднотаблетен режим) за всички 
генотипове;
 o Безопасност с доказана 
ефективност;
 o Изградено доверие от опита 
с Харвони.

Удобството за пациента се 
изразява в: 
 o Една таблетка, 1 път дневно;
 o Без титриране на дозата при: 
възрастни, леки и средни бъбречни 
увреждания, увреден черен дроб;
 o Без нужда от начално или 
текущо изследване на чернодробни 
трансаминзи и функция на черния 
дроб;
 o Без промяна на хранителните 
навици;
 o НЛР близки до плацебо.





Фармацевтично 
общество F

ЧЕСТИТ 24 ЮНИ – ЕНЬОВДЕН 
Празникът на фармацевтите



издава само в електронен формат, 
тъй като в НРД 2018 г. е предвиде-
но и самите протоколи от решения-
та на комисиите да се подават по 
електронен път. По този начин ще 
се създаде възможност за просле-
дяване на процеса по предписване 
на лечението и оценка на ефекта 
от него, споделят в мотивите си 
от здравното министерство. Спо-
ред друга от промените, болнични-
те аптеки вече ще трябва да во-
дят журнал за разтваряне на лекарс-
твени продукти за лечение на онко-
логични или онкохематологични за-
болявания, както и да правят опис 
на неизползваемите остатъци от 
тези лекарства. 

Новите мерки целят създаването 
на по-строг контрол върху предпис-
ването на онкомедикаменти на па-
циентите под и над 18-год. възраст, 
за които НЗОК харчи солидна част 
от бюджета си. Освен това в текс-
товете на НРД 2018 г. е включено 
изискването да се проверява корек-
тността на отчитането в ежед-
невните файлове, които съдържат 
информация за индивидуалните дози 
приложени на пациентите и инфор-

мация за остатъчните количества, 
уточняват от МЗ. Проектът е в 
срок на 14-дневно, а не 30-дневно 
обществено обсъждане, тъй като 
НРД, на база на чиито текстове са 
направени част от измененията, 
е в сила още от 1 април.

Уеб базиран регистър 

готви МЗ

Модел на уеб базиран имунизационен 
регистър е разработен от Нацио-
налния център по заразни и паразит-
ни болести по европроект. Идеята 
е регистърът да спомогне за подо-
бряване качеството на изпълнение 
на Националната имунизационна 
програма по отношение качество 
и пълнота на събираните данни, на-
маляване попълването на информа-
ция на хартиен носител, регистри-
ране на всички приложени ваксини в 
реално време, с възможност за по-
вишаване на откриваемостта на 
неимунизирани и непълно имунизи-
рани лица. Проектът е насочен към 
медицинските специалисти в Бъл-
гария, които имат отношение към 
изпълнението на имунизационната 

 МЗ
Терапевтичен фиш 
за онколекарствата

Изписването на лекарства за 
терапия на онкоболни пациен-

ти ще става с още един документ 
– терапевтичен фиш, който ще 
придружава традиционния лекарс-
твен лист. Промяната е част от 
проекта за изменения на Наредба 
№4 за условията и реда за предпис-
ване на лекарствени продукти, с 
които Министерството на здра-
веопазването иска да въведе по-
строг контрол върху онкомедика-
ментите. Проектът е публикуван 
за обществено обсъждане на 
сайта на ведомството.

Новият документ трябва да е в 
съответствие с решението на 
клиничната онкологична комисия 
по химиотерапия или на клинична-
та комисия по хематология, взето 
в първия ден от старта на тера-
пията по клинична пътека или ам-
булаторна процедура, уточняват 
от министерството. Фишът оба-
че няма да е хартиен, а ще се 

Фишове ще 
контролират 
онколекарствата



програма и участват в надзора и 
контрола на имунизациите в стра-
ната: общопрактикуващи лекари, 
епидемиолози от регионалните 
здравни инспекции, Националният 
център по заразни и паразитни бо-
лести и МЗ, както и към тази част 
от обществото, която трябва да 
бъде имунизирана и предпазена.

Е-търга за лекарства 
е спрян окончателно

Е-търгът е окончателно прекратен 
заради недоволството на дистри-
бутора „Софарма Трейдинг“. В резул-
тат болниците няма да могат да 
получават лекарства на по-ниски це-
ни, каквито бяха намеренията на 
Министерството на здравеопазва-
нето. Припомняме, че онкомедика-
ментите генерират най-сериозни 
публични разходи, а очакваният де-
фицит в бюджета на НЗОК възлиза 
на 80 млн. лв. до края на годината. 

Финалното вето върху е-търга е на-
ложено с решение на Върховния ад-
министративен съд (ВАС) от 25 ап-
рил. В резултат Министерството 

на здравеопазването е обявило сто-
пирането на обществената поръч-
ка, с която електронната система 
трябваше да бъде изградена. Съоб-
щението за края на търга за сключ-
ване на рамкови споразумения за 
покупки в сектор „Здравеопазване“ 
(ЦОПСЗ) чрез е-система за купуване 
на лекарства за нуждите на лечеб-
ните заведения е публикувано на 
сайта на ведомството. 

Идеята за електронен търг започ-
на още през 2016 г., но системата 
така и не видя бял свят заради мно-
жество обжалвания. При първона-
чалния вариант на обществената 
поръчка министерството планира-
ше да похарчи 1 млрд. лв. за общо 
765 молекули и 145 болници, осигуря-
вайки количества за две години. 
Платформата трябваше да следи 
движението на медикаментите и 
да регулира публичните разходи за 
тях като пресече всички порочни 
практики в сектора. В началото на 
2017 г. обаче процедурата беше об-
жалвана от търговеца на едро пред 
Комисията за защита на конкурен-
цията (КЗК) и „замръзна“ за период 
от 10 месеца. Подновяването й 
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дойде по времето на здравен ми-
нистър проф. Николай Петров след 
сериозни редакции. Новият търг 
щеше да струва малко над 850 млн. 
лв., да обслужва само 130 болници и 
да оперира само с онкомедикамен-
ти, тъй като там е най-големият 
преразход на публични средства. В 
началото на януари 2018 г. общест-
вената поръчка отново беше бло-
кирана, отново от търговец на 
едро. Тогава КЗК одобри жалбата 
на дистрибутора „Софарма Трей-
динг“, според която министерст-
вото е направило промени не само 
в предмета на поръчката и стой-
ността й, но и в изискванията за 
доставка и плащането. 

Дистрибуторът се оплака също, 
че търгът не е разделен на обосо-
бени позиции, което противоречи 
на прозрачността и публичността, 
а предметът му не е в съответс-
твие с принципите за равнопоста-
веност и свободна конкуренция. С 
решението си ВАС на практика по-
твърждава позицията на КЗК, но 
заключението не подлежи на обжал-
ване и окончателно оставя е-търга 
за лекарства в историята.

F
Фарма общество



ясно от думите й. Цел на Касата е 
и да няма прехвърляне на дефицити 
от година в година, защото по този 
начин се изкривява договарянето с 
фирмите. Провеждат се разговори 
с индустрията както в насока на 
допълнителни отстъпки, така и на 
допълнителни механизми, за да се 
спазят параметрите на бюджета. 
Начева отбеляза, че не са изчерпани 
всички възможности за отстъпки. 

„Всички фирми – притежатели на 
разрешение за употреба категорич-
но отбелязаха, че пациентите ще 
получат необходимите им лекарст-
вени продукти. Това са разговори 
между нас и притежателите“, заяви 
тя в отговор на въпрос дали ще има 
някакъв риск за пациентите. Очак-
ваните отстъпки от фирмите са в 
размер на 180-200 млн. лв. Начева ко-
ментира и средствата за медицин-
ски изделия, като поясни, че е напра-
вено разпределение на бюджета до 
края на годината и не се очертават 
проблеми с него. Не са получени и 
сигнали от лечебни заведения за 
проблеми с медицински изделия.
  

Индивидуални 
договори с НЗОК

НЗОК няма да чака влизането в сила 
на Здравната карта, за да сключи 
индивидуални договори с лечебните 
заведения по НРД 2018. За това се 
споразумяха Здравната каса и Бъл-
гарският лекарски съюз. „НЗОК ще 
сключва договори с лечебните заве-
дения според броя на леглата им и 
нивата на компетентност към 31 
март 2018 г. Здравната карта няма 
да бъде взимана предвид при сключ-
ването на договорите. Това е един-
ственото, което може да се напра-

онкологичните лекарства, ако не се 
вземат мерки и се договорят допъл-
нителни отстъпки. Както виждаме
от месечното разпределение, за 
месец ноември и декември няма да 
има средства за заплащане за този 
вид лекарства по начините и тен-
денциите, с които те вървят като 
разход“, коментира Жени Начева.

По думите й, вариантите за разре-
шаване на проблема са два: или за 
един от месеците да се вземат 30 
млн. лв. от резерва и другият да ос-
тане дължим за следващата година, 
или да се водят преговори с прите-
жателите на разрешение за упот-
реба за допълнителни отстъпки. 
Във връзка с втория вариант Жени 
Начева съобщава, че още на следва-
щия ден след заседанието започват 
разговори с представители на фар-
мафирмите. „В обхвата на лекарст-
вата за онкологично лечение се 
очертава недостиг от около 80 
млн. лв. на този етап, без да отчи-
таме въпросните 30 млн. лв. от 
резерва, които накрая вече Надзор-
ният съвет ще реши в какво нап-
равление да се разпредели.“

От разговора на надзорниците ста-
ва ясно, че за намаляване на разхо-
дите в перото Касата ще разчита 
едновременно на компенсация от 
отстъпки и на затегнат контрол.
Средномесечният разход за лекарс-
тва за домашно лечение пък е в 
рамките на 71 млн. лв.. Според На-
чева с това перо няма да има проб-
леми, след като от сумата се прис-
паднат договорените отстъпки. 
И тази година обаче последната 15-
дневка най-вероятно ще остане не-
разплатена и аптеките ще получат 
парите си за лекарства за домашно 
лечение с бюджета за 2019 г., става 

НСЦР
Тази година се отбелязват 5 години 
от създаването на Националния съ-
вет по цени и реимбурсиране на ле-
карствените продукти, учреден на 
основание чл. 258 от ЗЛПХМ (обн. 
ДВ., бр. 102, в сила от 01.04.2013 г.). 
С Решение №200 от 21.03.2013 г. на 
Министерския съвет е избран пър-
вият състав на Националния съвет. 
Националният съвет е държавен 
орган, който осъществява цялост-
ното регулиране и регистриране на 
цените на лекарствените продукти 
в Р. България. Националният съвет 
е първата държавна комисия в сек-
тор „Здравеопазване“ и първият ко-
легиален орган с широка професио-
нална компетентност в областта 
на ценообразуването и реимбурсира-
нето на лекарствените продукти.

 НЗОК
Бюджетът за 
онко медикаменти

Ако НЗОК не успее да договори 
допълнителни отстъпки за он-

кологични медикаменти с фарма-
компаниите, средствата за тези 
лекарства няма да стигнат и пла-
щания за тях ще бъдат прехвърлени 
към бюджета за следващата годи-
на. След заседанието на Надзорния 
съвет на фонда в началото на май 
председателят Жени Начева съоб-
щи, че разходите за онколекарства 
надхвърлят предвидените и се очак-
ва дефицит от около 80 млн. лв.

„Средномесечно ниво на разходите 
достига в май месец 35 млн. лв., пре-
дишния месец – 31 млн. лв. Ние пла-
нираме да е около 32 млн. лв. Т.е. за 
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ви, тъй като в момента Здравна 
карта няма, а ако лечебните заве-
дения не сключат договор, не може 
да им бъде платена дейността за 
април“, обясни председателят на 
БЛС д-р Венцислав Грозев пред 
Zdrave.net. „Смятам, че това е едно 
справедливо решение, което ще из-
чисти напрежението в лечебните 
заведения за болнична помощ.“

Припомняме, проектът на Здравна 
карта събуди негодуванието на поч-
ти всички области в страната, тъй 
като според него у нас са необходи-
ми близо 6000 болнични легла за ак-
тивно лечение по-малко. Към момен-
та почти всяка област в страната 
е изразила несъгласието си с проек-
та, като от повечето от тях посо-
чиха, че проектът на Национална 
здравна карта не съответства на 
подадената информация за нуждите 
от болнични легла. От Здравното 
ведомство обещаха, че ще вземат 
предвид становищата на заинтере-
сованите страни.

ЕМА
ЕМА публикува годишния си доклад 
за 2017 г. Той представлява общ 
преглед на работата на EMA и 
подчертава важните постижения 
от миналата година в опазването 
и насърчаването на общественото 
здраве в ЕС. Докладът обръща вни-
мание на някои от основните проек-
ти и инициативи на Агенцията, вкл. 
първото публично изслушване, стар-
тирането на новата система Eud-
raVigilance, първата годишнина от 
PRIME (PRIority MEdicines) и новата 
рамка и план за действие на акаде-
мичните среди. Освен това годиш-
ният доклад предлага преглед на 
ключовите дати, свързани с Brexit
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и показва стъпките, които Агенция-
та предприе. Докладът съдържа 
ключови данни, основни статисти-
чески данни, които подчертават 
резултатите от регулаторните 
процедури и дейности на ЕМА, как-
то и интересни тенденции и проме-
ни, наблюдавани през последните 
години. http://www.ema.europa.eu

КЗЛД
На 18 май 2018 г., след 7 години 
интензивна работа и преговори, 
бе окончателно модернизирана 
Конвенцията за защита на данните 
на Съвета на Европа от 1981 г., 
която през последните четири 
десетилетия беше единственият 
международен правен обвързващ 
инструмент за всички страни по 
света за защитата на личната не-
прикосновеност и личните данни.

128-ата Среща на Комитета на ми-
нистрите на Съвета на Европа в 
Елсиноре, Дания, прие на Протоко-
ла за изменение на Конвенцията за 
защита на лицата при автомати-
зирана обработка на лични данни 
(ETS №108) и одобри своя обясните-
лен доклад. Министрите подчерта-
ха значението на бързото присъе-
диняване на максимален брой стра-
ни, за да се улесни формирането на 
всеобхватен правен режим за защи-
та на данните. Те призоваха държа-
вите-членки и другите страни по 
Конвенцията за незабавно започва-
не на процеса съгласно национално-
то им законодателство за ратифи-
циране, одобряване или приемане на 
настоящия протокол.

Във връзка с отпадане на основани-
ето за регистрация на администра-
торите на лични данни ви информи-

раме, че от 25.05.2018 г. са прекра-
тени всички образувани и незавър-
шени производства по глава III от 
ЗЗЛД, като:
	 •	вписване	на	АЛД	в	регистъра	
по чл. 10, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД;
	 •	освобождаване	от	задълже-
ние за регистрация;
	 •	заличаване	на	АЛД	от	регис-
търа по чл. 10, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД, 
вкл. и всички назначени и незавър-
шени предварителни проверки по 
чл. 17б.

 МС
Мотиви за промените 
в закона за защита на 
личните данни

Бойко Борисов 
министър председател

Всеобхватната дигитализация на 
света около нас, известна още ка-
то „4-та индустриална революция“, 
налага цялостно преосмисляне на 
подходите към защитата на лич-
ните данни и личната неприкосно-
веност. В глобален, регионален и 
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налагането на административни 
наказания на публични органи.
 Изключения и ограничения на оп-
ределени права при определени усло-
вия – напр. дерогации при обработ-
ване на данни за научни/историчес-
ки изследвания, статистически или 
архивни цели; допълнителни условия 
при обработване на генетични, био-
метрични, здравни данни и др.

Целите на законопроекта са насоче-
ни към осигуряване на ефективно-
то прилагане на Общия регламент 
относно защитата на данните и 
изпълнение на задълженията на Р. 
България като държава членка на 
ЕС във връзка с въвеждане в нацио-
налното законодателство на зако-
нодателен акт (директива) на ЕС, 
с който се определят особените 
правила във връзка със защитата 
на физическите лица по отношение 
на обработването на лични данни 
от компетентните органи за цели-
те на предотвратяването, разслед-
ването, разкриването или наказа-
телното преследване на престъп-
ления или изпълнението на наказа-
ния, вкл. предпазването от заплахи 
за обществения ред и сигурност и 
тяхното предотвратяване.

Въпреки различната правна природа 
на двата акта на правото на ЕС 
анализът на техните норми показ-
ва, че синхронизираното с тях наци-
онално законодателство следва да 
бъде уредено в един национален пра-
вен акт – в Закон за изменение и до-
пълнение на Закона за защита на 
личните данни. 

Този подход е най-удачен както от 
принципна, така и от правно-техни-
ческа гледна точка. С предлаганите 
изменения и допълнения в Закона за 

та на данните, в резултат на кое-
то е налице един всеобхватен и сло-
жен по своята правна природа зако-
нодателен акт. От гледна точка на 
правото на ЕС, регламентът е пря-
ко приложим и задължителен в своя-
та цялост. Целта му е да осигури 
еднакво прилагане на правото във 
всички държави членки. Регламен-
тът, за разлика от директивата, 
не се нуждае от транспониране. 

Едно от предизвикателствата на 
Общия регламент относно защита-
та на данните обаче е хетероген-
ният характер на неговите норми, 
които остават възможност, а в ня-
кои случаи и задължават законода-
телите в държавите членки да при-
емат национални мерки по прилага-
нето му. В това отношение той 
притежава някои от характерис-
тиките на директива.
 
Съществуват четири групи подоб-
ни разпоредби, които изискват или 
позволяват приемането на вътреш-
но-национални правила:
 Регулаторни задължения – дър-
жавите членки са длъжни да уредят 
правно дадени аспекти от регла-
мента – напр. процедурата по кон-
ституиране на националния 
надзорен орган;
 Уточнения по отношение на при-
ложението на Общия регламент в 
специфичен контекст – напр. обра-
ботването на лични данни на осно-
вание законово задължение, общес-
твен интерес или официални право-
мощия; използването на национален 
идентификатор като ЕГН и др.
 Правен избор или възможност – 
напр. определянето на минимална 
възраст за изразяване на съгласие 
от дете при ползване на услугите 
на информационното общество или 

национален план се предлагат раз-
лични решения, в т. ч. регулаторни, 
институционално-организационни и 
технологични. През 2012 г. Европей-
ската комисия инициира приемане-
то на изцяло нова законова рамка за 
защита на личните данни в ЕС. 

След 4 години интензивни прегово-
ри, на 4 май 2016 г. в Официален 
вестник на ЕС бяха обнародвани:
 Регламент (ЕС) 2016/679 на Евро-
пейския парламент и на Съвета от 
27 април 2016 г. относно защитата 
на физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни, сво-
бодното движение на такива данни 
и за отмяна на Директива 95/46/EО 
и Директива (ЕС) 2016/680 на Евро-
пейския парламент и на Съвета от 
27 април 2016 г. относно защитата 
на физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни от 
компетентните органи за целите 
на предотвратяването, разследва-
нето, разкриването или наказател-
ното преследване на престъпления 
или изпълнението на наказания и от-
носно свободното движение на та-
кива данни, и за отмяна на Рамково 
решение 2008/977/ПВР на Съвета 
(Директива (ЕС) 2016/680). 

 По отношение Общия регламент 
относно защитата на данните е 
предвидено отложено прилагане на 
неговите разпоредби, считано от 
25 май 2018 г. Срокът за транспони-
ране на Директива (ЕС) 2016/680 е 6 
май 2018 г. Политиката по защита 
на личните данни има изключително 
хоризонтален характер, като зася-
га почти всички сфери от живота 
и бизнес сектори. Това обстоятелс-
тво е отчетено от европейските 
законодатели при приемането на 
Общия регламент относно защита-
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защита на личните данни едновре-
менно се предприемат мерки по из-
пълнението на регламента и се въ-
веждат разпоредбите на директи-
вата на национално ниво.  

С проекта на закон се регламенти-
рат както въпросите, по които е 
оставена свобода на държавите 
членки, така и въпросите, които 
изискват изрично въвеждане на за-
конодателни мерки на национално 
ниво с цел осигуряване изпълнение-
то на новия законодателен пакет в 
областта на защитата на личните 
данни. Кодифицирането на материя-
та гарантира правна сигурност за 
администраторите на лични данни, 
обработващите и субектите на 
данни и ще доведе до облекчено пра-
воприлагане поради опростяване на 
регулаторната рамка. 

Някои от националните законода-
телни решения, предложени в ЗИД 
ЗЗЛД, са:
 Актуализиран понятиен апарат: 
Регламентът значително разширя-
ва досегашния понятиен апарат в 
областта на защитата на личните 
данни. С предлаганите законодател-
ни промени се актуализира използва-
ната терминология в съответст-
вие Регламент 2016/679 и Дирек-
тива 2016/680. 
 Длъжностно лице по защита на 
личните данни: Администраторите 
и обработващите следва задължи-
телно да определят длъжностното 
лице по защита на личните данни 
(ДЛЗЛД) в трите хипотези по чл. 37, 
параграф 1 от Общия регламент 
(публичен орган или орган на мест-
но самоуправление; системно и ма-
щабно наблюдение на субектите на 
данните; мащабно обработване на 
специални (чувствителни) лични 
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данни. В допълнение, със ЗИДЗЗЛД 
се предлага задължително опреде-
ляне на длъжностно лице по защита 
на данните и в случай, че се обра-
ботват лични данни на над 10 000 
физически лица. 
 Регистрация на администрато-
ри: От 25 май 2018 г. отпада задъл-
жението за регистрация на адми-
нистраторите на лични данни в 
КЗЛД. Това обстоятелство е отче-
тено в проекта на законови измене-
ния и допълнения, като е предложе-
на отмяната на досегашните текс-
тове, уреждащи задължителната 
регистрация като администратор 
на лични данни. 
 Особени ситуации на обработ-
ване на лични данни: Законопроек-
тът предлага по-детайлна регла-
ментация на отделни групи общес-
твени отношения, като упражнява-
нето на правото на свобода на из-
разяване и информация, вкл. за жур-
налистически цели и за целите на 
академичното, художественото или 
литературното изразяване; обра-
ботване на лични данни в контекс-
та на трудови/служебни правоотно-
шения; законова регламентация в 
специални закони на публичния дос-
тъп до ЕГН; изключване на данните 
на починали лица, от кръга на 
личните данни.
 Административни санкции на 
публични органи: не се предвижда 
разграничение в санкционния режим 
при нарушение на правилата за за-
щита на личните данни между пуб-
лични и частни администратори.
 Подзаконова уредба: с оглед голя-
мото разнообразие на материята, 
уредена с Общия регламент, респек-
тивно със ЗЗЛД, в предложените 
промени е предвидена законодател-
на делегация за приемане на подза-
конови актове, като наредба в об-

ластта на сертифицирането, как-
то и ненормативни документи, ка-
то минималните изисквания при 
систематично мащабно видеона-
блюдение на публично достъпни зо-
ни, както и по отношение на авто-
матизираното вземане на индиви-
дуални решения, вкл. профилиране. 

За разлика от досегашната уредба, 
със законопроекта се унифицират 
разпоредбите за защита на лични-
те данни на национално ниво и при 
международния обмен в областта 
на полицейското и съдебното сът-
рудничество по наказателно-прав-
ни въпроси. Така се осигурява хомо-
генно и високо ниво на защита на 
личните данни и улесняване на об-
мена на информация с компетент-
ните органи на другите държави 
членки на ЕС, което има решаващо 
значение за ефективно сътрудни-
чество.

Тъй като Общият регламент за за-
щитата на данните и Директива 
(ЕС) 2016/680 не се прилагат за об-
работването на лични данни в хода 
на дейности, които са извън при-
ложното поле на правото на ЕС, 
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 БИЗНЕС 
Българин е новият 

генерален мениджър на 
Sanofi Genzyme

Д-p Caвa Зeлeнcки e нoвият гeнe-
paлeн мeниджъp нa Sаnоfi Gеnzуmе, 
пoдpaздeлeниeтo нa Sаnоfi зa oнкo-
лoгия, мнoжecтвeнa cклepoзa, имy-
нoлoгия и peдки бoлecти, зa peгиoн 
Цeнтpaлнa и Югoизтoчнa Eвpoпa.
Toй щe oтгoвapя зa yпpaвлeниeтo и 
paзвитиeтo нa бизнec нaпpaвлeниe-
тo в дeвeттe дъpжaви в peгиoнa 
– Бългapия, Cъpбия, Cлoвeния, Xъp-
вaтcкa, Maкeдoния, Чepнa Гopa, Бoc-
нa и Xepцeгoвинa, Kocoвo и Aлбaния, 
в yниcoн cъc зaлoжeнитe цeли нa 
кoмпaниятa.

Caвa Зeлeнcки имa близo 20 гoдини 
oпит във фapмaцeвтичния бpaнш. 
Cтapтиpa кapиepaтa cи във фapмa-
цeвтичнaтa кoмпaния Меrсk, a към 
eкипa нa Sаnоfi Gеnzуmе ce пpиcъe-
динявa пpeз 2005 г. кaтo гeнepaлeн 
мeниджъp зa Бългapия. Пpeз 2016 г. 
д-p Зeлeнcки e пoвишeн и зaeмa пo-
зициятa нa мeниджъp „Бизнec oпepa-
ции“ зa Бългapия, Cъpбия, Maкeдoния, 
Aлбaния, Kocoвo и Чepнa Гopa. Пpeз 
вcички тeзи гoдини в кoмпaниятa 
тoй e oтгoвopeн зa yвeличaвaнe нa 
дocтъпa нa пaциeнтитe c peдки бo-
лecти дo живoтocпacявaщo лeчe-
ниe, кaктo и зa paзвитиe нa ocтaнa-
лoтo пopтфoлиo oт лeкapcтвa нa 
Sаnоfi Gеnzуmе.

Д-p Зeлeнcки e зaвъpшил мeдицинa в 
MУ Coфия. Има и мaгиcтъpcкa cтe-
пeн пo мeниджмънт, cпeциaлнocт 
„Oбщ мeниджмънт“ oт СУ „Cв. Kли-
мeнт Oxpидcки“. Sаnоfi e глoбaлнa 
биoфapмaцeвтичнa кoмпaния, кoятo 
c пoвeчe oт 100 000 cлyжитeли в 

100 дъpжaви тpaнcфopмиpa нayчни-
тe инoвaции в здpaвни peшeния пo 
cвeтa. Koмпaниятa e лидep пo пpo-
дaжби в Бългapия, кaтo зaeмa 5-тo 
мяcтo и 4-тo мяcтo cpeд инoвaтив-
нитe кoмпaнии в cтpaнaтa.

„Странджанска виагра“
на о-в Света Анастасия 

От тази година екипът на острова 
може да се похвали с първа реколта 
от уникалния кримски чай, който ви-
рее само в Странджа. „Опитахме да 
го култивираме от няколко години, 
но растенията не даваха цвят. Този 
сезон обаче имаме първа реколта“, 
похвали се управителят на острова 
Павлин Димитров. От кримския чай 
се приготвят запарки, които са из-
ключително полезни за имунната си-
стема. Билката е по-силна от прочу-
тият мурсалски чай и е известна 
като „странджанската виагра“.

Кримският чай е едно от чудесата 
на Странджа. Билката е ендемит – 
вид, който расте само на едно мяс-
то в света. Среща се и в района на 
Поморийското езеро.Това многого-
дишно тревисто растение съдържа 
над 20 микроелемента и минерали, 
цъфти от юни до август, а берит-
бата може да продължи и през ран-
ната есен. Добре е да се бере само 
тази част, която се намира до 25-
30 см от цветовете надолу. Отряз-
ва се във сухо време и се суши на 
сянка. Лекува чернодробни, бъбреч-
ни заболявания, регулира кръвното, 
активен антиоксидант, стимулира 
физическата и умствена работо-
способност, забавя процесите на 
стареене. При култивиране цъфти 
по-обилно и за по-дълъг период 
от време.

законопроектът съдържа изрична 
разпоредба, че доколкото в специа-
лен закон не е предвидено друго, За-
конът за защита на личните данни 
не се прилага за обработването на 
лични данни за целите на отбрана-
та на страната и националната 
сигурност. 

В законопроекта са разписани под-
робни дефиниции на ключовите по-
нятия в областта на личните дан-
ни, принципите, свързани с обра-
ботването на лични данни, правомо-
щията на администратора и обра-
ботващия данните, условията за об-
работване на специални категории 
лични данни, условията за трансгра-
ничния обмен на данни на ниво ЕС и 
с трети страни или международни 
организации, правата на субекта на 
данни и средствата за правна защи-
та на засегнато лице, мерките за 
сигурност на личните данни и др.

В съответствие с изискванията на 
чл. 19, ал. 2 във връзка с чл. 20, ал. 2 
от Закона за нормативните актове 
е извършена частична предварител-
на оценка на въздействието на про-
екта на Закон за изменение и допъл-
нение на Закона за защита на лични-
те данни. В съответствие с чл. 26, 
ал. 2 и 4 от Закона за нормативни-
те актове по законопроекта са про-
ведени обществени консултации с 
гражданите и юридическите лица, 
като срокът за предложения и ста-
новища е намален на 14 дни, предвид 
обстоятелството, че наближава 
крайният срок за транспониране на 
Директива 2016/680/ЕС. 

До излизането на броя не е гласуван 
проекта на Закона.
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РАЗЛИКАТА Е
160/4,5μg/доза 320/9μg/доза

Симбикорт Турбухалер е показан при възрастни и юноши (на възраст на и над 12 години) за под-
държащо лечение на астма в случаите, в които е удачно приложението на комбиниран препарат 
(съдържащ инхалаторен кортикостероид и дългодействащ β2-адренорецепторен миметик).

Безопасността на пациентите е от първостепенно значение за АстраЗенека. Ако считате, че сте 
наблюдавали нежелана лекарствена реакция, ако междувременно е настъпила бременност, ако 
сте наблюдавали неочаквана полза или липса на ефект, моля да се свържете с нас на тел. (02) 44 
55 000/факс (02) 971 11 24. Моля, съблюдавайте също изискванията за докладване на нежелани 
лекарствени реакции към Изпълнителна агенция по лекарствата. За информация за медикаменти 
на АстраЗенека, може да се свържете с нас на горепосочения телефон. Лекарственият продукт 
се отпуска по лекарско предписание. Преди да предпишете Symbicort®, моля, консултирайте се 
с пълната информация по предписването. Пълната информация по предписването е достъпна на 
уебсайта на Изпълнителната агенция по лекарствата www.bda.bg. 
Дата на последна актуализация на КХП Симбикорт Турбухалер 160/4,5 μg 24.01.2017, КХП Симби-
корт Турбухалер 320/9 μg 14.12.2016

BG-0437    IAL-33460/07-08-2017

AstraZeneca България, София 1057, бул. Драган Цанков 36, тел: (02) 44 55 000, факс (02) 971 11 24

Улови всяка 
възможност...
Не оставай в 

плен на задуха!





OTC       ОТС продукти                     









4 5 6
32   1

10 11 12987

Едновременното приемане на таблетки Шуслерова сол №7 
Magnesium phosphoricum D6 и мехлем усилва и ускорява и 
лечебния процес поради синергичното им действие.

Шуслерова сол №7 
Magnesium phosphoricim D4

 } Мускулни крампи

 } Ишиас, невралгии

 } Мигрена

 } Спастична болка, колики  
(включително и на новороденото)

 } Изтръпване и мравучкане 
по крайниците (диабетна 
полиневропатия)

Мехлемът се нанася няколко пъти 
дневно на съответното място.

МАЗ





ХрХранителни добавки                     



и стомашно-чревни инфекции и по време и след 
лечение с антибиотици. Могат да се приемат 
от кърмачета и деца до 12-годишна възраст.
Имат уникално съхранение на пробиотичните 
култури, които за разлика от други продукти с 
пробиотици за деца, се освобождават във водна 
среда точно преди консумация, защото в проти-
вен случай трудно биха останали жизнени.

Flora 10 – 15 капсули с 10 млрд. живи бактерии и 
FOS повлиява благоприятно чревната перистал-
тика, като подобрява и регулира вътрешния 
микробен баланс на стомашно-чревния тракт. 
Капсулите допринасят за елиминиране на чревни 
неразположения като запек, дисбактериоза, болки 
в корема или чувство за тежест и подуване. 

Flora 10 намалява нежеланите ефекти при 
антибиотична терапия и притежава силен 
имуномодулиращ ефект. Съдейства за намаляване 
на холестерола и повишава устойчивостта на 
организма срещу алергии.

В човешкото тяло живеят над 100 трилиона 
бактерии. От тях 95% се намират в чревната 
система. Те са в основата на храносмилането, 
метаболизма и имунната защита. Пробиотици-
те са бактерии, които оказват цялостно бла-
готворно въздействие върху организма, като 
директно се колонизират върху чревната лига-
вица и започват да произвеждат жизненоважни 
ензими, витамини, аминокиселини и др.

Продуктите Flora са разработени специално за 
да подпомагат нормалното функциониране на 
храносмилателната система и да облекчат сто-
машните неразположения. Те съдържат и фрук-
тоолигозахариди (FOS) – нискокалорични, нехра-
носмилаеми въглехидрати, които допринасят 
за правилното развитие и дейност на 
млечнокиселите бактерии.

За нежният детски организъм се предлагат 
Flora Bimbi – 10 сашета и Flora Bimbi – 6 флакона 
за еднократна употреба, съдържащи 7 млрд. 
живи бактерии и FOS. Те са една уникална 
комбинация от пробиотици, пребиотици и 
витамин В комплекс.
 
Flora Bimbi – 10 сашета съдействат за потис-
кане на развитието на болестотворните бак-
терии, които са от основните причинители на 
стомашно-чревни неразположения. Те са особено 
подходящи  по време и след прием на антибио-
тици. Помагат за правилното и ефективно хра-
носмилане, за естествено справяне с подуване 
на коремчето на детето, при газове и колики. 
Освен това Flora Bimbi – 10 сашета са много 
ефикасни при запек, разстройство или при 
стрес поради смяна на обстановката.

Flora Bimbi – 6 флакона за еднократна употреба 
са една уникална комбинация от пробиотици, 
пребиотици и витамин В комплекс. Те поддър-
жат баланса на чревната микрофлора и потис-
кат развитието на болестотворни бактерии, 
като осигуряват правилно и ефективно храно-
смилане. Подходящи са за прием при вирусни 

FLORA 
ПРОБИОТИЦИ +  ПРЕБИОТИЦИ 
за двойно по-голяма сила и защита на организма

Д-р Алберто Фиорито е родом от Италия. Завършва медицина в университета в 
Пиза през 1985 г. Експерт по нетрадиционната медицина и биологичното хранене, 

както и президент на Европейската асоциация по биологично хранене. През 
2006 г. основава  Асоциация за Интегриран медицина и натуропатия. Автор е на 

множество книги и публикации на здравна тематика.







 ВЪВ ФРАНЦИЯ

Сироп с 22 витамина
и микроелементи

Сироп с 22 витамина
и микроелементи





Козметика                     K







Средство против въшки
Предназначение: Унищожаване на въшките и техните яйца (гниди) при възрастни и деца 
над 3 години.
Начин на употреба: Средството трябва да се нанесе върху суха, предварително сресана 
коса. Разходна норма на човек е 10 мл (1 саше) за къса коса, 20 мл (2 сашета) за средна 
дължина на косата, 30 мл (3 сашета) за дълга коса. Нанесете продукта до корените на 
косата до пълното овлажняване. Разпределете средството по цялата дължина на косата с 
помощта на гребен, намиращ се в комплекта, и се оставя за 45 минути. Дълга и много гъста 
коса трябва да се третира по кичури. След 45 минути, разресване с гребена за коса, за да 
премахнете мъртвите въшки и гниди. Измийте косата с топла вода със сапун или шампоан. 
Обработката трябва да се повтори след 7-10 дни.

Обем: 3 броя х 10 мл сашета

КРЕМ БАЛСАМ СЪС ЗМИЙСКА ОТРОВА
Съдържа: змийска отрова, екстракти от черен оман, очеболец, стаен женшен, 
Чага (брезова гъба), бял оман, хондроитин, глюкозамин, масло от мащерка.
Действие: Крем - балсамът "със Змийска отрова" се препоръчва за нежен 
успокояващ масаж на врата, раменете, гърба, кръста, коленете и крайниците. 
Подходящ е при физически натоварвания и спорт. Крем-балсамът подобрява 
еластичността на кожата, придава мекота и подхранването на кожата. Поради 
съдържанието на камфор, PP провитамин (метил никотинат), ванилил бутил 
етер (естествена ванилия естер) и капсаицин, след приложение върху кожата, 
балсама дава леко и приятно усещане за топлина.

Обем: 50 мл

ЦИНКОВ ШАМПОАН
Действие:  Шампоанът е специално разработен за проблемна, склонна към 
сърбеж и лющене кожа на главата. Препоръчва се за псориазис на скалпа, 
себорея, обилно образуване на пърхот. Допринася за нормализиране на 
мастните жлези, оптимално възстановяване на водно-липидния баланс на 
скалпа и предотвратява развитието на патогенната микрофлора. Меката 
почистваща формула не раздразнява кожата и почиства косата без да уврежда 
защитения слой.

Опаковка: 150 мл.

ПРОМОЦИЯ 3+1 ПОДАРЪК !

ПРОМОЦИЯ 4+1 ПОДАРЪК !

 НОВИ ПРОДУКТИ  В СТИНГ от ДЕСПИК и ТВИНС ТЕК, Русия

Ефективността на продуктите е потвърдена от клинични изследвания в ЦКБ РАН – Централна клинична болница към Руската Академия на Науките.



 НОВИ ПРОДУКТИ  В СТИНГ от ДЕСПИК и ТВИНС ТЕК, Русия

ИЗБЕЛВАЩ КРЕМ
Действие: Избелващ крем - уникално средство за депигментация на кожата. Съдържа ефективна 
концентрация избелващ природен комплекс с LUMISFERE, който забавя синтеза на меланин в 
кожата, намалява растежа на нови меланоцити, стимулира клетъчната функция, осигурявайки 
значително изсветляване на кожата. 
При редовна употреба, кремът изравнява тена на лицето и нежно ексфолира роговия слой на 
епидермиса, като по този начин допринася за подмладяване и обновяване на кожата. 
Опаковка: Туби по 100 мл.

КРЕМ ЗА ПИГМЕНТНИ ПЕТНА
Действие: Крем против пигментни петна „ДО и ПОСЛЕ” – уникално средство за депигментация 
на кожата с високо активни компоненти WHITONIL. WHITONIL в съвкупност с растително – 
витаминен комплекс въздействат на процесите на биосинтеза на меланин, намалява ръста на 
новите малоноцити, активизира функциите на клетките, обезпечава значителното осветление 
настарите пигментни петна, намалява тяхната обща площ и прудупреждава за тяхното ново 
появяване. 

ЛОСИОН ЗА ПРОБЛЕМНА КОЖА “АНТИ - АКНЕ” 
Действие: Лосиона за проблемна кожа „АНТИ - АКНЕ” със сребърен цитрат и салицилова киселина дълбоко 
почиства и стяга порите, нормализира излишното мастно отделяне, притежава антисептически и 
противовъзпалителни свойства. Регулира секрецията на мастните жлези, предотвратява замърсяването на 
порите и възникването на комедони. Комплекса от антимикробни растителни екстракти и сребърния цитрат 
успокояват възпалената кожа премахва зачервяването и алергичните кожни проявления.
Опаковка: Туби по 50 мл. 

КРЕМ ЗА ПРОБЛЕМНА КОЖА “АНТИ - АКНЕ”
Действие: Крем – гел за проблемна кожа „АНТИ - АКНЕ” – радикално средство за решение на проблема акне, 
а също така проблемната кожа на тинейджърите. Благодарение на уникалните и иновационни комплекси 
AK.NET (Франция) и Regu – seb (Швейцария) оказва антимикробно действие, ефективен е при дефекти на 
кожата и себорея, възпрепятства образуването на акне. Отстранява излишната мазнина, дълбоко почиства 
епидермиса и частично отстранява липидните компоненти, запушващите се пори, регулира секрецията на 
мастните жлези, допринася за намаляване на белезите от акне (пустули). Растителният комплекс, влизащ в 
състава, притежава  изразени противовъзпалителни и ранозаздравяващи свойства.
Опаковка: Туби по 50 мл.

 

АНТИЦЕЛУЛИТЕН КРЕМ
Действие: Съвременен препарат, който притежава силен ефект върху засегнатите от целулита части на 
тялото. Благодарение на високото съдържание на кофеин и водорасли в комплекса LIPOFIRM LCW ™ 
произхожда интензивно изгаряне на мазнини в подкожния слой, а PRO-SVELTIL ™ ограничава образуването 
на нови мастни клетки и осигурява  дренажи на целулитните зони, която помага за намаляване на 
нежеланите мастни натрупвания и постепенното премахване на целулита.
• Увеличава разхода на застоялата течност и токсините от тъканите.
•  Стимулира подкожно разделяне на мастна тъкан, активизира синтеза на протеиновата матрица.
•  Засилва кръвообращението на кожата, укрепва капилярите.
•  Повишава тонуса на венозните съдове, предупреждава за появата на капилярна мрежа.
•  Регенерира кожата, обновява клетките на епидермиса.
•  Забавя стареенето на кожата и предотвратява увисването и.
•  Подобрява външния вид на кожата, изглажда я и я стяга.
Опаковка: Туба по 100 мл

ПРОМОЦИЯ - на една закупена опаковка 10% допълнителна отстъпка
на две закупени опаковки 20% допълнителна отстъпка

КРЕМ ЗА НАПУКАНИ СТЪПАЛА
Действие: Крем за напукани стъпала „ДО и ПОСЛЕ” – ефективно средство за бързото заздравяване  на 
дълбоки пукнатини и ожулвания по стъпалата и петите на краката. Активният растителен комплекс  в 
съчетание с алантоин и витамин F стимулира регенерацията на клетките на кожата, допринася за 
заздравяването на пукнатините и предотвратява образуването на мазоли. Кожата става мека и еластична. 
Кремът е предназначен за активна грижа за кожата на краката и стъпалата.

 









         

             HiPP 3 JUNIOR 
                                COmbIOtIC®    
           Мляко за малки деца:

        с витамин D  
            за костите  
        и зъбите.

HiPP 3 JUNIOR COmbIOtIC® Мляко за малки деца:  
ново поколение млечна формула
За здравословен растеж, децата се нуждаят от ценни хранителни 
вещества, витамин D, естествени млечно-кисели култури, калций, 
йод, желязо и фибри. HiPP 3 JUNIOR COmbIOtIC® Мляко за малки деца 
осигурява тези важни за растежа градивни елементи в подходящи за 
възрастта количества.

Аз гарантирам това с моето име.

hipp.bg



...Едно решение!! 

МАГНЕЗИЕВ ОРОТАТ ДИХИДРАТ
500 мг таблетки

magnerot®

Множество патологични 
състояния...

Wörwag Pharma GmbH & Co.KG
1700 София, ул. “Проф. Рашо Рашев” 4, бл. 14А, ет.1; 
тел.: 02/ 462 71 58, 862 28 11; факс: 02/962 25 10
www.woerwagpharma.bg

По лекарско предписание!
КХП, одобрена на 25.09.2007, към разр. II-1886/10.04.2008, 
рег.№ 20020502.


