


© Изпълнителна агенция по лекарствата – всички права 
запазени. Забранено е копирането, разпространението и 

публикуването на каквито и да е части от настоящия текст 
без предварителното писмено съгласие на ИАЛ.

ISBN 978-954-8142-17-5

















достъпност











Използвана литература:

1. European Health Information Gateway, World Health Organization, 
Regional Office for Europe, www.euro.who.int

2. Thamby S. A., Subramani P., Seven-star pharmacist concept by World 
Health Organization, Journal of Young Pharmacists, vol. 6 (2), Apr-Jun 
2014.

3. The European regulatory system for medicines – A consistent ap-
proach to medicines regulation across the European Union. European 
Medicines Agency, 2016.

4. The role of the pharmacist in the healthcare system, Report of a third 
WHO consultative group on the role of the pharmacist, Vancouver, Can-
ada, 27-29th August 1997.

5. Данчев Н., Николова И., Генеричните лекарства еквивалентни ли 
са на оригиналните?, Наука Фармакология, 1, 2010, стр. 5-9.

6. Кръгла маса на тема “Ценообразуване и реимбурсиране на 
лекарствени продукти - европейски практики” под патронажа 
на Комисията по здравеопазване, 41-во НС със съдействието 
на Министерство на здравеопазването и Национална 
здравноосигурителна каса, 07.06.2012 г.

7. Рационална употреба на лекарства – Семинар, организиран от 
Министерство на здравеопазването и Изпълнителната агенция 
по лекарствата с подкрепата на Регионалния офис за Европа на 
Световната здравна организация, 17 септември 2015 г. 



Маг.-фарм. Виолета Гетова
Завършва фармация с допълнителна специализация по клинична 
фармация в Медицински Университет - София през 2015 г. 
Разработва дипломната си теза в Университета по ветеринарни 
и фармацевтични науки в гр. Бърно, Чехия с тема в областта на 
лекарствената безопасност и влиянието на лекарствата върху 
шофирането и концентрацията. От 2016 г. е част от специализираната 
администрация на Изпълнителната агенция по лекарствата. 

Доц. Асена Стоименова, дф 
Завършва фармация в Медицински Университет - София през 
1996 г., където преподава.  Част от националното ръководство на 
Българския фармацевтичен съюз (2007-2013 г.) и член на Националния 
съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти (2013-2014 
г.) От м. юли 2014 г. доц. Стоименова е Изпълнителен директор на 
Изпълнителната агенция по лекарствата и член на Управителния 
борд на Европейската агенция по лекарствата.

Проф. Илко Гетов, дф 
Завършва фармация в Медицински Университет - София през 
1988 г., където преподава. Член е на множество национални и 
международни научни дружества и редакционни колегии на 
научни списания, национален консултант по клинична фармация. 
От м. юли 2013 г. проф. Гетов е Председател на Управителния съвет 
на Български фармацевтичен съюз, а през 2016 г. е Зам.-председател 
на Фармацевтичната група на Европейския Съюз. 

Доц. Станислав Георгиев, дф 
Завършва фармация през 1999 г. в Медицински Университет – 
София. От 2008 г. е преподавател в МУ – Пловдив, Фармацевтичен 
факултет, Катедра „ Фармацевтични науки” и доцент от 2012 г. Зам.-
декан по учебната работа на факултета. 



ISBN 978-954-8142-17-5


