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История на регулаторния процес при 
клиничните изпитвания 1995 - 2007 г.

� Директива 2001/20/EC 
(04.04.2001)

� Директива 2001/83/EC 

� GCP ICH –
РЪКОВОДСТВО ЗА 
ДОБРА КЛИНИЧНА 
ПРАКТИКА E6(R1) (1996)

� 1995 - 2007
� Закон за лекарствените 

средства и аптеките в 
хуманната медицина

� ДВ, бр. 36, 18 април
1995 и

� ДВ, бр. 10 от 4 
февруари 2000;

� Наредба № 14 (ДВ, бр. 
73 от 5 септември 2000)
двата документа бяха 
отменени през 2007г.



КЛИНИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ НА ЛЕКАРСТВЕНИ 
СРЕДСТВА И ЗАЩИТА НА ЧОВЕКА ПО ВРЕМЕ НА 

ТЯХНОТО ПРОВЕЖДАНЕ
(Глава четвърта от ЗЛПАХМ, ДВ 36/18.04.1995 )

� Чл. 38. За клинично изпитване се предлага 
лекарствено средство, за което: 

� 1. документите за проведени фармакологично-
токсикологични проучвания са депозирани по 
реда на глава трета;

� 2. фармакологично-токсикологичните проучвания 
са осъществени в съответствие с документацията 
на лекарственото средство, 
� съвременните изисквания и научни познания 
� и утвърдените от министъра на здравеопазването 
изисквания за Добра лабораторна практика.



Разрешенията за провеждане на клинични 
изпитвания

чл. 41 от ЗЛПАХМ, ДВ 36/ 18.04.1995
� Разрешенията за провеждане на 
клинични изпитвания в случаите когато 
това се налага за регистрация на 
лекарствени средства по реда на глава 
трета;
� за доказване на клиничната ефективност и 
безопасност на нови лекарствени средства в 
процес на научно изследване се дават от 
министъра на здравеопазването въз основа 
на мотивирано решение на Централната 
комисия по етика. 



Разрешенията за провеждане на клинични 

изпитвания Чл. 41, ал. 1 от ЗЛПАХМ1995.

� Разрешенията за провеждане на 
клинични изпитвания в случаите за 
доказване на клинична ефективност и 
безопасност на регистрирани в страната 
лекарствени средства при възникнала 
необходимост за това се дават от 
съответната специализирана комисия по 
чл. 21.

� Тя посочва и здравното заведение по чл. 
44, точка 2 съгласно избора на кандидата.



Разрешенията за провеждане на клинични 
изпитвания (3)
Чл. 41, ал. 3-5 от ЗЛПАХМ -1995 г.

� Не се дават разрешения, когато не са спазени разпоредбите 
на Конституцията, на този закон и на международните актове 
за защита на правата на човека, по които Република 
България е страна, и когато рисковете за човека, върху 
когото се изпитва лекарственото средство, са неоправдани от 
медицинска гледна точка.

� Препис от разрешението се изпраща на здравното 
заведение, в което ще бъде извършено клиничното 
изпитване, на съответната специализирана комисия по чл. 
21 и на Специализирания държавен орган за контрол върху 
лекарствените средства.

� Разрешението не освобождава от отговорност кандидата за 
клинично изпитване в случаите на увреждане на здравето 
или смърт.



Чл. 43 от ЗЛПАХМ 1995 г.

� Клиничното изпитване за регистрация на лекарствени средства по 
реда на глава трета; за доказване на клиничната ефективност и 
безопасност на нови лекарствени средства в процес на научно 
изследване се провежда по план, утвърден от съответната 
специализирана комисия по чл. 21, Централната и местните 
комисии по етика.

� Клиничното изпитване случаите за доказване на клинична 
ефективност и безопасност на регистрирани в страната
лекарствени средства при възникнала необходимост за това се 
провежда по план, утвърден от съответната специализирана 
комисия по чл. 21 и местните комисии по етика.

� Непосредственият контрол върху клиничните изпитвания се 
осъществява от местната комисия по етика.

� При нарушения тя незабавно сигнализира ръководителя на 
съответното здравно заведение и Министерството на 
здравеопазването.



Чл. 44, т.1 от ЗЛПАХМ -1995

�Министърът на здравеопазването 
определя  условията и реда за 
извършване на клиничните 
изпитвания съгласно правилата на 
Добрата клинична практика



Документи за разрешения за провеждане на 
клинични изпитвания
Наредба No 14/ 31.07.2000, ДВ 7 Чл. 5. (1)

1. заявление по образец съгласно приложение № 1 в три екземпляра; 
заявлението се попълва на български език и се подписва от главния 
изследовател и възложителя или упълномощено от него лице;
2. одобрения от местната комисия по етика план-проект на клиничното 
изпитване;
3.  брошура на лекаря-изследовател, изготвена в съответствие с 
изискванията на ДКП;
4   клинична карта на пациента/доброволеца;
5.  документи, удостоверяващи, че са спазени изискванията по чл. 42, ал. 1
от Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина (ЗЛАХМ);
7. документ за застраховка на пациентите/доброволците и изследователите;
8. проект за писмено информирано съгласие на пациента/здравия
доброволец на български език;



Документи за разрешения за провеждане на 
клинични изпитвания
Наредба No 14/ 31.07.2000, ДВ 7 Чл. 5. (2)

� 9. проект на писмена информация за 
пациента/доброволеца на български език за същността и 
рисковете на клиничното изпитванепо чл. 2, т. 2-7 и 9;

� 10. решението по чл. 3 на МКЕ;
� 11. документ за платена такса съгласно Тарифата за 
таксите, които се събират от МЗ на основание чл. 8, ал. 1
ЗЛАХМ;

� 12. документ, че партидите, предназначени за клиничното 
изпитване, са представителни за производствения процес;13

� 13. документ за упълномощаване от възложителя;
� 14  документ за регистрация в страната на договорна
изследователска организация в случай на участие на такава 
в клиничното изпитване.



Клинични изпитвания  2007 - 2009 г. 

� НАРЕДБА № 31 ОТ 12 АВГУСТ 2007 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ 
НА ПРАВИЛАТА ЗА ДОБРА КЛИНИЧНА ПРАКТИКА

� Издадена от Министерството на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.67 от 17 Август 2007г. 
� Раздел II.
Изисквания към документацията за 
разрешение за провеждане на 
клинични изпитвания и 
неинтервенционални проучвания



Общи здравни разходи, като част 
от БВП

Source:A. Kravchenko www.ctmconference.com



Лечебни заведения на 
100 000 души население -2009 г.

Source:A. Kravchenko www.ctmconference.com



Разрешение на клинично изпитване - 2007 г
Координация между КЕМИ и местните 

комисии по етика

Представяне на заявлението в 
ИАЛ и в комисията по етика

60 +30+90 дни

60 дни “стоп часовник” период
След подаване на документите;
ИАЛ или комисиите по етика 
изискват документи и промени

ИАЛ

60 +30 дни

60 дни

Местна комисия по етика

Процедурите на Комисията по етика и ИАЛ могат да 
се извършват едновременно или последователно по 
преценка на договарящата орган. Art. 
Срокът за преглеждане на документацията не спира да 
тече в случай на липса на решение на комисията по 
етика

Етична комисия за 
Многоцентрово изпитване

ИАЛ

I Сценарий II Сценарий



Документи за клинични изпитвания 
на сайта на Европейската Комисия 

EudraLex - Volume 10 Clinical trials guidelines

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/pharmaceutic als/documents/eudralex/vol
-10/index_en.htm



Сравнение на броя на клиничните изпитвания провеждани е 
момента на територията на Европейския Съюз + ЕИЗ* и Северна 

Америка

840 млн. население – 94935.  (75%) от  всички проучвания в света

51835
43100

Северна Америка Европейски Съюз + ЕИЗ*

брой клинични изпитвания

*Останалата част от света 17 717  клинични проучвания, независимо от  
това  че населението на 5.7 млд. Население (15%)
Европейска Икономическа Зона – не са включени данни за Лихтенщайн
Източник: www.clinicaltrials.gov , and  The world fact book www.cia.gov

Канада

33,487,208 млн. 
население

САЩ -
307,212,123 млн. 
население

July 2009 

500 млн. 
население



Разпределение на центровете за клинични 
проучвания(в процентно изражение) за 6 
месечен период в света

51,3 49,4 48,3
53

33,436,536,337,1

13,615,214,311,6

10/05-03/06 04/06-09/06 10/06-03/07 04/07-09/07

Европа континент Северна Америка Останалата част  от света

Източник: Clinical trial magnifier Vol. 1/ 01.01.2008; www.ClinicalTrialMagnifier.com



Разпределение на центровете за клинични 
проучвания(в процентно изражение) за 6 
месечен период в Европа, в това число и 
Източна Европа

6,7 9,3

27 26,4
23,1

10,1 10,3

30,4

10/05-03/06 04/06-09/06 10/06-03/07 04/07-09/07

Източна Европа Европа

Източник: Clinical trial magnifier Vol. 1/ 01.01.2008; www.ClinicalTrialMagnifier.com



Брой на FDA инспекции при клинични 
проучвания в страните от 1997 до 2008 г.

Източник: Clinical trial magnifier Vol. 2/ 04.04.2009; www.ClinicalTrialMagnifier.com
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Процент на несъответствията (отклонения) 
съобразно ДКП в инспектираните центрове от FDA 

за периода 1997-2008 г.

48,8 50 53,343,2 43,343,5
36,637,7

3,36,5
20,2

13,4

Северна Америка Европа Остатаъка от
света

Източна Еврпопа

без отклонения 1-2 отклонения >2 отклонения

Източник: Clinical trial magnifier Vol. 2/ 04.04.2009; www. ClinicalTrialMagnifier.com



US FDA класификационни кодове 
при инспекция

� NAI (No Action Indicated) – не са открити 
никакви нередности по време на 
инспекцията;

� VAI (Voluntary Action Indicated) – открити са 
нередности, но проблемите не водят до 
последващо действие от страна на 
регулаторния орган; Корективните действия 
са по желание на изследователя;

� OAI (Official Action Indicated) – открити са 
нередности и са поставени регулаторни 
и/или административни санкции от страна 
на FDA.

Източник: Clinical trial magnifier Vol. 2/ 04.04.2009; www.ClinicalTrialMagnifier.com



Брой на US FDA инспекциите за периода 1997-
2008 в Източна Европа, разбити по 

класификационни кодове
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Източник: Clinical trial magnifier Vol. 2/ 04.04.2009; www. ClinicalTrialMagnifier.com



Брой на клиничните изпитвания, провеждани в 
момента на територията на Европейския Съюз и 

ЕИЗ*
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Източник: www.clinicaltrials.gov



Такси за заявления  заплащани от 
/CTAs to commercial sponsors (CS), non-commercial spons ors (NCS), 

SMEs and sponsors of orphan drug trials
2000-2008 (the higest increase is for the CS 78% versu s)



Годишни бюджети за клинични 
изпитвания в ЕС

(60% increase of the Budget for  conducting trials 
in the EU)

383409 418424 447995 403594

634595

796766
933848 954409

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

MEAN



http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/pharmaceuticals/files/clinicaltrials/docs/2009_10_09_public-
consultation-paper.pdf

Public Consultation Paper of the EU 
Commission (1)



Public Consultation 
Paper of the EU Commission (2) 09.10.2009

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/pharmaceuticals/files/clinicaltrials/docs/2009
_10_09_public-consultation-paper.pdf



Public Consultation Paper of the EU Commission
(3) 09.10.2009

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/pharmaceuticals/files
/clinicaltrials/docs/2009_10_09_public-consultation-paper.pdf



Заявления за клинични проучвания 
подадени в ЕС (2004 - 2009) 09.10.2009

991

3969
4334

5028
4618

3430

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Source: EudraCT. Please note: These figures are cli nical trials (i.e. per EudraCT number), not clinica l 
trial applications in the Member States (Clinical t rial applications are approx. 45 000 since 2004). 
2004-figures  only as of 1 May 2004. 2009-figures o nly until end Sept. 2009 .

source



Брой на подадените заявления за разрешаване на 
клинично изпитване
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Брой на подаваните документи в регулаторния орган в 
различните страни членки за разрешаване стартиране 

на клинично проучване 
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Документи, които не се изискват от други 
страни или се изискват само в някои страни членки

� Административна документация
� Копие от препоръките на научен комитет на 
Европейската агенция по лекарствата по 
консултация при планиране на изпитвания, при 
преминала процедура 

� Декларация от възложителя даваща достъп на 
регулаторен орган за инспекции при многоцентово
изпитване в страната и в трета страна

� Декларация от възложителя удостоверяваща че 
документите внесени в регулаторен орган и в EК са 
еднакви



Документи, които не се изискват от други 
страни или в единични случаи

Информация за участник
� Описание на процедурите за получаване на 
информирано съгласие от законен представител, 
когато се предвижда

� Етична обосновка в случай на набиране на 
участници, които не са в състояние да дадат 
информирано съгласие

� Копие от всяка друга информация, която ще бъде 
използвана за набиране на участници и/или 
предоставяна на участник 



Документи, които не се изискват от други 
страни или в единични случаи

Документацията за протокол на 
изпитването

� Оценка на научната стойност на 
изпитването от специалист в 
съответната област, когато е налична

� Етична оценка на протокола от 
главния изследовател, когато не е 
част от протокола



Документи, които не се изискват от други 
страни или в единични случаи

Документацията за изпитвания лекарствен 
продукт

Декларация от производителя, когато 
изпитваният лекарствен продукт се 
произвежда на територията на 
Европейския съюз и има разрешение за 
употреба 

Документ от квалифицирано лице за 
територията на ЕС, което освобождава 
партидите 



Документи, които не се изискват от други 
страни или в единични случаи

Документацията за техническите изисквания 
и персонала

� Описание на необходимото оборудване
и/или технически изисквания за изпълнение 
на протокола

� Потвърждение от ръководителя на 
лечебното заведение или съответното звено 
за наличие на съответно оборудване и др. 
(в зависимост от изискванията на протокола)

� Сертификат на ангажираната лаборатория



Изводи

� Така въведените норми в българското 
лекарствено законодателство превишават 
нормативните Европейски изисквания 
спрямо редица страни членки
� където се изискват само деклариране на  
сумите и компенсация на участника, а  не 
договори, както е в момента в България

� Единствено в  Румъния се изисква  договора 
с лечебното заведение. 



Изводи

� Списъкът с документи в разгледаните страни е 
твърде скъсен,  в сравнение с България

� Регулацията относно подаване на документи в 
регулаторния орган би следвало да се ревизира, с 
оглед облекчаване на процедурата в
административен аспект, без да противоречи на 
Ръководство за Добра Клинична Практика.

� Идеята е да се спазват неприкосновеността на 
отделния участник в клиничното изпитване и да се 
набляга на научната експертиза, а не на 
администрирането в документацията 



� Директивата предстои да бъде 
скоро ревизирана предвид,  че  
процесът на клиничните 
изпитвания в ЕС, в отделните 
страни членки, не е хармонизиран.

�Thank you!


