
  

 

Годишна среща на БАКП 

21-22 април 2017 г, хотел „РИУ Правец“ 

 

 

П Р О Г Р А М А 

 

21-ви април, петък 

 

16:00-16:15  Откриване - д-р Иван Георгиев, председател на УС на БАКП  

 

16:15-16:30  Представяне на новостите в ДКП – д-р Борислав Борисов, член на 

УС на БАКП 

 

16:30-16:50  Актуална информация относно имплементирането на новата 

Регулация за клиничните изпитвания в ЕС – д-р Борислав Борисов, член 

на УС на БАКП; представител на ИАЛ 

 

16:50-17:10  Платформата за пациенти и плюсовете й за фармацевтичните 

компании - Мая Златанова, FindMeCure 

 

17:10-17:30  От качество на данни към качество на живот – д-р Нейчо Тодоров, 

MSD България   

 

17:30-17:45  Обзор на проведените от БАКП обучения от началото на 2017 г. и 

представяне на предстоящите до края на 2017 г. – д-р Ана Златева, член 

на УС на БАКП 

 

17:45-18:00  Застрахователни аспекти в клиничните проучвания – д-р Деница 

Дешева, член на УС на БАКП 

 

 

 

20.00  Вечеря  
 

 

 

 

 

 

 

 

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО КЛИНИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ 

Aдрес: 1142 София, бул. „Васил Левски” № 63, ет.2, ап.4  

Тел.:  +359 897 97 19 55 

e-mail: bacr@bacr-bg.com 

mailto:bacr@bacr-bg.com


22-ри април, събота 

 

08:00-9:30  Закуска 

 

 

9:30-9:50  Най-често срещани грешки при подаване на заявления. Препоръки 

за избягването им. – д-р Боян Доганов, председател на КЕМИ 

 

9:50-10:10  Интегриране на клиничните изпитвания в болничните 

информационни системи – предизвикателства и възможности – 

представител на Гама Консулт 

 
10:10-10:25  Онкология – поглед в бъдещето – Венцислав Добрев, зам.-

председател на УС на БАКП 

 

10:25-10:40  Представяне на новия сайт на БАКП – д-р Георги Бургазлиев, ППД 

 

10:40-10:55  Представяне на речник на термините в клиничните изпитвания – 

Симона Александрова, Новартис 

 

10:55-11:20  Препоръка на БАКП при разпределение на отговорностите при 

участието на болнична аптека в КП – д-р Деница Дешева, член на УС на 

БАКП 

 

11:20-12:00  Често срещани предизвикателства при прилагане на Наредба 28 – 

дискусионен панел с проф. Илко Гетов, председател на БФС и маг.-

фарм. Велина Григорова, председател на ПОБФБ  

 

 

 

Допълнителна информация:  

Настаняването започва от 15:00 ч, а освобождаването на стаите до 12:00. Таксите за 

ранно настаняване и късно освобождаване на стаите са: 2 часа - 40.00лв.; 4 часа - 60.00лв.; 

6 часа - 80.00лв. 

Политиката на РИУ Правец относно резервирането и незаемането на стаи е много 

стриктна и изисква неустойка в следните размери в съответствие със срока на 

предизвестяване на анулирането: до 1 седмица преди събитието – 30%;  от 7 до 3 дни – 

40%; от 3 до 1 дни – 70%; в деня на събитието – 100%. 

 


