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Паралелен внос/
Паралелна дистрибуция

Терминът "паралелен внос" означава, че лекарствен продукт, за 
който Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) вече е издала 
разрешение за търговия, се внася в България чрез други канали за 
дистрибуция, различни от договорените с притежателя на патента. 

Някои малки разлики в паралелно внасяния продукт са приемливип
при условие, че терапевтичният ефект не се отклонява от 
оригиналния и директно дистрибутиран продукт.

2



Паралелен внос/
Паралелна дистрибуция

Паралелният внос/дистрибуция на лекарствени продукти се 
основава на свободното движение на стоки в рамките на ЕС.

Принципът на свободното движение на стоки предполага, че 
компаниите могат законно да търгуват с фармацевтични 
продукти без съгласието на първоначалния производител
през националните граници в рамките на Европейското
икономическо пространство (ЕИП).
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Законова норма:
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В Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, 
определението за лекарствени продукти от паралелен внос е 
следното:
Чл. 214. (1) Лекарствен продукт, разрешен за употреба в друга 

държава членка, може да се внася паралелно на територията на 
Република България, когато е еднакъв или подобен на лекарствен 
продукт, разрешен за употреба в Република България по реда на този
закон.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., в сила от 12.08.2008 г., изм. - ДВ, бр. 
12 от 2011 г., в сила от 08.02.2011 г.) По смисъла на ал. 1 еднакъв или 
подобен лекарствен продукт е този, който има еднакъв качествен и 
количествен състав по отношение на активното вещество/активните
вещества, предлага се в една и съща лекарствена форма, предлага
се в една и съща първична опаковка, с подобен графичен дизайн на 
опаковката.
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Паралелен внос/дистрибуция в България

1
Паралелен внос 
съществува в България 
от 2011 година и 
стартира с 4 
лекарствени продукта. 

2
Към днешна дата, 
благодарение на натрупания 
опит от страна на 
вносителите и ИАЛ, на 
територията на България 107 
лекарствени продукта са 
обект на паралелен внос.

3
Потенциалът за развитие на 
паралелния внос в България е 
голям, и достигането нивата му в 
западните европейски държави 
като Германия, Дания, Швеция, 
Холандия и др. е постижима и 
реална цел.

Паралелният внос е инструментът, чрез който всеки пациент, аптека, лечебно заведение, 
дистрибутор или обществен фонд, ще може да усети положителният ефект на единния европейски 
пазар и конкуренцията, която същият насърчава за постигане на по-широк достъп до лекарства на 
по-изгодни цени.



Регистрация на паралелно внесени лекарствени 
продукти

След издадено разрешение за употреба, 
лекарствените продукти от паралелен внос, 
преминават и през регистриране на цена в 
Националния съвет по цени и 
реимбурсиране на лекарствени продукти
(НСЦРЛП).
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Всеки един лекарствен продукт, който 
предстои да бъде внесен на 
територията на България, подлежи на 
процедура по разрешаване на 
употреба от паралелен внос, 
осъществявана от ИАЛ. 

Процедурата за получаване на 
разрешение за употреба от паралелен 
внос е детайлно описана в Глава 
девета "а„ от Закона за лекарствените
продукти в хуманната медицина 
(ЗЛПХМ).

Всяко едно издадено разрешение 
за употреба от паралелен внос се 
записва в Регистър на издадените
разрешения за паралелен внос, 
публикуван на страницата на ИАЛ в 
раздел “Регистри”.

I. II.

III. IV.
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Непреопакован продукт Преопакован продукт

Особености на паралелния внос в България

• Лекарствените продукти, внасяни в България подлежат на процес по пре-
опаковане. 

• При пре-опаковането вторичната опаковка (кутията) и листовката на 
внасяния лекарствен продукт се заменят с одобрените от ИАЛ. Освен 
смяна на вторичната опаковка и листовката върху първичната опаковка 
(блистер, саше, бутилка и т.н.) се поставя стикер съгласно националните 
изисквания, разписани в българската нормативна уредба. Съдържанието 
на всеки един опаковъчен материал се одобрява от ИАЛ.

• Процесът по пре-опаковане се извършва от предприятия, притежаващи 
разрешение за производство на лекарствени продукти, издадено от ИАЛ и 
спазващи Добрата производствена практика (ДПП/GMP).
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Непреопакован продукт Преопакован продукт

Особености на паралелния внос в България

• Някой от внасяните лекарствени продукти могат да имат различно търговско
наименование в страната, от която се внасят от това на регистрирания в България
продукт. В тези случаи паралелно внасяният лекарствен продукт приема името на 
вече регистрирания еднакъв или подобен продукт в България. Това име се изписва
върху стикера, листовката и кутията.

• Освен в търговското наименование разлики може да има и във видовете опаковки, 
предлагани от паралелния вносител и тези предлагани от представителя на 
Притежателя на Разрешението за Употреба (ПРУ). Като пример може да посочим, 
че в листовката на вече регистрирания в България лекарствен продукт са
упоменати опаковки от 10 и 20 таблетки, а в листовката на паралелния вносител
може да са упоменати опаковки от 10, 20,30 и 40 таблетки.



Позитивен ефект от 
паралелния внос в 

България

9



10

Спестяване на разходи на пациентите

Продукт 2014 2015 2016 2017
Аулин сашета x 9 бр. 5.52 € 5.52 € 4.05 € 4.05 € 
Аулин сашета x 27 бр. 13.64 € 13.64 € 13.64 € 13.64 € 
Нимезил сашета x 15 бр. 8.51 € 8.51 € 4.57 € 4.57 € 
Диапрел lMR60mg x 30 бр. 7.83 € 7.83 € 6.81 € 4.61 € 
Престариум 5mg x 30 бр. 7.82 € 7.82 € 7.25 € 7.25 € 
Преастариум 10mg x 30 бр. 16.48 € 13.31 € 7.75 € 7.75 € 
Сиофор 1000mg x 30 бр. 1.93 € 1.93 € 1.79 € 1.79 € 
Косорт 14.85 € 8.23 € 8.11 € 8.11 € 
* В оранжево е маркирано кога регистрацията 
или цената на паралелно внесения продукт е 
влязла в сила. 

Цена на опаковка



Предизвикателства пред 
паралелния внос в България

11www,parallel-trade-development.org

Въпреки бързите темпове на растеж, с които се развива паралелния 
внос, има място за подобрение в няколко направления: 

Голям брой лекарствени продукти в България се дерегистрират от 
първо-вностителите по причини, несвързани с лекарствената 
безопасност. Същите лекарствени продукти, продължават да се 
търсят от пациенти, които от своя страна са принудени да ползват 
нерегламентирани посредници или свои роднини за доставянето 
на продуктите от други държави-членки на ЕС. Тук като законна 
алтернатива може да се използва паралелния внос. 

Необходимо е ясно и точно да се разпише в ЗЛПХМ кога и как 
могат да се внасят лекарствени продукти с вече прекратена 
регистрация в България по причини, несвързани с лекарствената 
безопасност.  Тази допълнителна мярка може да се постави под 
надзора на ИАЛ - дейност която така или иначе съществува и носи риск 
за пациентите.  

Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) 
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Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти (НСЦРЛП)

С Надебата, която е в сила в момента НСЦРЛП поставя в неравностойно положение 
вносителите от паралелен внос. 
Причината за това е, че при първа регистрация на лекарствен продукт, същият не взима 
утвърдената цена на вече регистрирания продукт, напротив преминава през процес на 
рефериране и повторна регистрация. 
Наредбата като подзаконов акт би следвало да има същите принципи спрямо продуктите от 
паралелен внос, както са разписани в ЗЛПХМ. А именно - паралелно внасяният продукт да “стъпва” 
на вече направената регистрация от първо-вносителя. Това означава, че лекарствените продукти 
от паралелен внос трябва да получават цената на вече съществуващия в регистрите на 
НСЦРЛП лекарствен продукт. При промяна в цената на първо-вносителя паралелният вносител в 
разумен срок да бъде задължен да коригира своята цена, спрямо влязлата вече в сила промяна.

www,parallel-trade-development.org

Предизвикателства пред 
паралелния внос в България

Въпреки бързите темпове на растеж, с които се развива паралелния внос, има 
място за подобрение в няколко направления: 



Предимства за пациентите, партньорите и здравната система

Предимства на паралелния внос в България

13

EU

1. Конкурентни по-ниски цени на вече утвърдени лекарствени 
продукти

2. Възможност за закупуване на лекарствени продукти, на 
различни производители и представителства без ангажимент за 
количества

3. Възможност за внос на вече регистрирани лекарствени 
продукти при производствени, регулаторни и други видове 
липси или недостиг

4. Възможност за внос на де-регистрирани лекарствени продукти, 
изтеглени от България по причини, несвързани с лекарствената 
безопасност (необходима е законова регулация)



Благодаря ви за 
вниманието!
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