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Проект!
Закон

за медицинските изделия

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Този закон урежда реда за определяне на съществените изисквания към
медицинските изделия за хуманната медицина, които са предназначени за пускане на
пазара и/или в действие, клиничните изпитвания, задълженията на лицата, които пускат
на пазара и/или в действие медицински изделия, рекламата и надзора на пазара на
медицински изделия.

(2) Този закон цели да създаде условия, които гарантират пускането на пазара
и/или в действие на медицински изделия, които не застрашават живота и здравето на
хората и опазването на околната среда.

Чл. 2. (1) Медицински изделия се пускат на пазара и/или в действие само когато
отговарят на съществените изисквания, определени в наредбите по чл. 5, ал. 1, общите
технически спецификации и национални стандарти, въвеждащи хармонизирани
европейски стандарти за медицински изделия, доколкото друго не е предвидено в този
закон.

(2) За медицински изделия, които са проектирани и произведени съгласно
изискванията на национални стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски
стандарти, се счита, че те съответстват на съществените изисквания, определени в
наредбите по чл. 5, ал. 1.

(3) За медицински изделия, които имат маркировка за съответствие и/или
декларация за съответствие се счита, че те съответстват на съществените изисквания,
определени в наредбите по чл. 5, ал. 1.

(4) Със съществените изисквания към медицинските изделия се определят
резултатите, които е необходимо да се постигнат, или рисковете, които трябва да се
избегнат, за да се осигури защитата на живота и здравето на хората и опазването на
околната среда.

Чл. 3. (1) По смисъла на закона медицински изделия са всички инструменти,
апарати, приспособления, вещества или други изделия, използвани самостоятелно или в
комбинация, включително софтуер, необходим за правилната употреба на изделието,
които не постигат тяхното основно действие във или върху човешкото тяло чрез
фармакологично, имунологично или метаболитно действие, но чрез тяхната функция
могат да се постигнат подобни действия, и които се предлагат от производителя за
прилагане върху хора и съобразно техните функции имат за цел:

1. диагностициране, предпазване, наблюдение, лечение и облекчаване на
заболяванията,

2. диагностициране, наблюдение, лечение, облекчаване и компенсиране на травми
или инвалидност;

3. изследване, замяна или модифициране на анатомията или физиологичния
процес;

4. контрол на бременността;
(2) Медицински изделия са и тези изделия по ал. 1, които съдържат вещества или

смеси от вещества, или са покрити с вещества, които могат да бъдат считани за
лекарства по смисъла на чл. З от Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина
и подпомагани от действието на лекарството, могат да имат определено действие върху
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човешкия организъм;
(3) Медицински изделия по смисъла на закона са и активните имплантируеми

медицински изделия, които са проектирани да бъдат изцяло или частично
имплантирани, чрез хирургическа или чрез медицинска интервенция в човешкото тяло,
или чрез медицинска интервенция в естествени отвори и предназначени да останат там
след интервенцията;

(4) Медицински изделия по смисъла на закона са и ин-витро диагностичните
медицински изделия, представляващи реактиви, продукти от реактиви, калибратори,
контролни материали, набори, инструменти, апарати, оборудване или системи,
използвани самостоятелно или в комбинация, и които са предназначени от
производителя за ин-витро изследвания на проби, - включително кръв и донорски
тъкани, получени от човешкото тяло и използвани само или главно с цел получаване на
информация за физиологични или патологични състояния, вродена аномалия,
определяне на безопасността и поносимостта при потенциални реципиенти и
преценяване на ефективността от лечението. Ин-витро диагностични медицински
изделия са и тези за самотестуване в домашни условия от лица без медицинска
квалификация, съдове за събиране и за първоначално съхранение на проби от човешкото
тяло, както и изделия за обща лабораторна употреба, изрично предвидени от
производителя за ин-витро диагностични изследвания.

(5) Медицински изделия по смисъла на закона са активните медицински изделия,
чието действие зависи от източник на електрическа енергия или друг източник на
мощност, който не се генерира от човешкото тяло. Не са активни медицински изделия
изделията, предназначени да пренасят енергия, вещества или други елементи между
активното медицинско изделие и пациента.

(6)  Като медицински изделия се считат и принадлежностите към тях.
Чл. 4. Този закон не се прилага за:
1. лекарства по смисъла на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната

медицина;
2. медицински изделия, които представляват неразделна част от лекарство,

произведени са изключително за употреба в определена комбинация с това лекарство и
са предназначени за еднократна употреба;

 Чл. 5. (1) Министърът на здравеопазването определя с наредби класификацията и
съществените изисквания към медицинските изделия.

(2) Забранява се да се пускат на пазара и/или в действие медицински изделия, които:
1.  не отговарят на съществените изисквания, определени  в наредбите по чл. 5,
ал. 1;
2. подлагат на риск, при правилна употреба безопасността и здравето на хората;
3. са с изтекъл срок на годност;
4. имат объркващи наименования, означения или представяне:
а) с цел постигане на ефект, за съществуването на действия на изделието, които

то не притежава;
б) с които се създава погрешно впечатление, че лечението с медицинското

изделие ще доведе до сигурен успех и не се очакват вредни ефекти при правилна
употреба или след един по-продължителен период;

5. съдържат наименования, означения или представяне, които могат да повлияят
върху оценката на медицинското изделие и могат да заблудят други по отношение на
характеристиките на изделието.

(3) Медицинските изделия могат да бъдат пускани на пазара и/или в действие
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само ако са вписани в регистъра по чл. 22, ал. 1, и имат инструкция и/или указание за
употреба на български език, в съответствие със съществените изисквания, посочени в
наредбата по ал. 1.

Чл. 6. За подаване на уведомление за вписване или промени в регистъра по чл. 22,
ал. 1 на медицински изделия, които имат маркировка за съответствие, за подаване на
заявление за издаване на разрешение за употреба или промяна в него за медицински
изделия без маркировка за съответствие, както и за издаване на разрешение за продажба,
се заплащат такси, определени от Министерския съвет.

Чл. 7. Средствата от таксите по чл. 6, сумите от глобите и санкциите, налагани на
физически и юридически лица по реда на този закон, даренията и сумите от други
източници се внасят като приход по бюджета на Държавната агенция по лекарствата и
медицинските изделия и се разпределят за обезпечаване работата на Експертните съвет
по чл. 18, ал 1 и за осъществявания от Държавната агенция по лекарствата и
медицинските изделия надзор на пазара.

Чл. 8. Председателят на Държавната агенция по лекарствата и медицинските
изделия определя условията за заплащането на експертизите по този закон.

Чл. 9. (1) Изпълнителната агенция по лекарствата към Министерството на
здравеопазването се преобразува в Държавна агенция по лекарствата и медицинските
изделия към Министерския съвет, която е самостоятелен независим орган в областта на
медицинските изделия.

(2) Държавната агенция по лекарствата и медицинските изделия е юридическо
лице на бюджетна издръжка със седалище в София.

(3) Министерският съвет приема устройствен правилник за структурата,
дейността и организацията по работа на Държавната агенция по лекарствата и
медицинските изделия.

(4) Заедно с предоставените й правомощия съгласно чл. 10, ал. З от Закона за
лекарствата и аптеките в хуманната медицина. Държавната агенция по лекарствата и
медицинските изделия:

1. вписва в регистъра по чл. 22, ал. 1 медицински изделия с маркировка за
съответствие;

2. извършва експертиза на медицински изделия без маркировка за съответствие,
на медицински изделия, съдържащи вещества от животински произход;

3. издава разрешения за употреба на медицинските изделия по т. 2;
4. съгласува вноса и разрешава продажбата на медицински изделия в

предвидените от закона случаи;
5. осъществява надзор върху производството, търговията на едро и дребно,

употребата, клиничните изпитвания и върху рекламата на медицинските изделия;
6. извършва лабораторен анализ при съмнение за отклонение в качеството,

ефективността и безопасността на медицинските изделия и предприема мерките,
предвидени в закона;

7. организира система за събиране, анализ и обобщение на нежеланите реакции и
взаимодействия, възникнали при употребата на медицинските изделия, и предприема
съответните мерки;

8. изготвя съвместно с Държавната агенция за метрология и технически надзор
критериите и условията за пускане на пазара и/или в действие на медицински изделия с
измервателни функции със или без метрологично одобряване на типа или метрологична
първоначална проверка, както и за периодичен метрологичен контрол на медицински
изделия с измервателни функции.

9. изпълнява функциите на национален координатор и консултант по
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проблемите, свързани с качеството, ефективността и безопасността на медицинските
изделия;

10. осъществява консултантска, научна информационна и издателска дейност в
областта на медицинските изделия.

11. участва в дейности в областта на медицинските изделия, свързани с работата
на международни органи, организации и договори, по които Република България е
страна.

Глава втора

ПРОИЗВОДСТВО НА МЕДИЦИНСКИ
ИЗДЕЛИЯ

Чл. 10. (1) Всеки български производител, който пуска на пазара и/или в действие
медицински изделия, представя в Държавната агенция по лекарствата и медицинските
изделия уведомление по образец, определен от председателя на Държавната агенция по
лекарствата и медицинските изделия, за мястото на производство, вида, размерите,
оборудването и дизайна на помещенията за производство, съхранение и контрол, за
вида, списъка и класа на произвежданите медицински изделия.

(2) Заедно с уведомлението по ал. 1 производителят представя декларация за
съответствие на произвежданите от него медицински изделия със съществените
изисквания, определени в наредбите по чл. 5, ал. 1.

(3) Производителите по ал. 1 са длъжни в три дневен срок от пласирането на
пазара на всяка партида от медицинското изделие да уведомят писмено Държавната
агенция по лекарствата и медицинските изделия за вида, партидния номер и
количеството на медицинското изделие.

Чл. 11. В Държавната агенция по лекарствата и медицинските изделия се води
публичен регистър, който съдържа:

1. име, седалище и адрес на управлението на производителя;
2. местонахождение на помещенията за производство, контрол и съхранение на

медицински изделия;
3. вид, списък и клас на произвежданите медицински изделия;
4. забележки по вписаните обстоятелства
Чл. 12. Не се изисква уведомление по чл. 10, ал. 1 от лицата, които монтират или

адаптират пуснати на пазара и/или в действие медицински изделия, за определен
пациент, съгласно предвидените от производителя цели.

Чл. 13. За промяна на произвежданите видове, списъка и съответния клас, на
помещенията и съоръженията за производство, контрол и съхранение на медицински
изделия, лицата по чл. 10, ал.
1 в седемдневен срок писмено уведомяват Държавната агенция по лекарствата и
медицинските изделия, при условията на чл. 10, ал. 2.

Глава трета

ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА И/ИЛИ В
ДЕЙСТВИЕ

Чл. 14. Пускане на пазара и/или в действие на медицинските изделия се
разрешава, след вписването им в регистъра по чл. 22, ал. 1.
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Чл. 15. (I) Лицето, отговорно за пускането на медицинското изделие на пазара е
производителя, негов упълномощен представител или вносителя.

(2) Чуждестранните производители следва да разполагат постоянно със свой
упълномощен представител на територията на Република България.

Чл. 16 (1) За вписване в регистъра по чл. 22, ал. 1 на медицински изделия с
маркировка за съответствие, лицето по чл. 15 представя в Държавната агенция по
лекарствата и медицинските изделия уведомление по образец, определен от
председателя на Държавната агенция по лекарствата и медицинските изделия.

(2) Заедно с уведомлението се представят:
1. съдебно решение за регистрация, удостоверение за актуална съдебна

регистрация в оригинал или нотариално заверено копие, документи, удостоверяващи
представителната власт на лицето по чл. 15, документ за извършени плащания.;

2. декларация за съответствие от производителя, адрес на производителя и на
упълномощеното лице, сертификати за системи за осигуряване на качество, сертификат
за оценено съответствие, вид, клас и списък на предлаганите медицински изделия по
каталожни номера, указание за употреба в оригинал и в превод на български език; макет
на опаковката - за медицинските изделия, които се прилагат директно върху пациенти;

(3) Медицинските изделия се вписват в регистъра по чл. 22, ал. 1 в срок до 15
работни дни от подаване на уведомлението и документите по ал. 2.

(4) Когато се установят недостатъци или непълноти в представената
документация по ал. 2, Държавната агенция по лекарствата и медицинските изделия дава
писмени указания за отстраняването им. До отстраняването на недостатъците или
непълнотите срокът по ал. З спира да тече от деня на писмените указания.

Чл. 17. (1) За вписване в регистъра по чл. 22, ал. 1 на медицински изделия без
маркировка за съответствие и медицински изделия, съдържащи вещества от животински
произход, лицето по чл. 15 представя в Държавната агенция по лекарствата и
медицинските изделия заявление по образец, определен от председателя на Държавната
агенция по лекарствата и медицинските изделия.

(2) Заедно със заявлението по ал. 1 се представят:
1. съдебно решение за регистрация, удостоверение за актуална съдебна

регистрация в оригинал или нотариално заверено копие, документи, удостоверяващи
представителната власт на заявителя, документ за извършени плащания.

2. документи и данни, посочени в наредбите по чл. 5, ал. 1.
(3) Когато се установят недостатъци или непълноти в представената

документация по чл. 17, Държавната агенция по лекарствата и медицинските изделия
дава писмени указания за отстраняването им. До отстраняването на недостатъците или
непълнотите сроковете по чл. 20 спират да текат от деня на писмените указания.

Чл. 18. (1) Към Държавната агенция по лекарствата и медицинските изделия се
създават Експертни съвети по медицински изделия.

(2) В Експертните съвети по ал. 1 се включват:
1. експерти от Държавната агенция по лекарствата и медицинските изделия,

системата на общественото здравеопазване и метрологията;
2. учени и специалисти в областта на медицината, стоматологията, фармацията и

медицинската техника;
(3) Членовете на Експертните съвети по ал. 1, условията и редът за тяхната работа

се определят от председателя на Държавната агенция по лекарствата и медицинските
изделия. На всеки две години съставът на Експертните съвети се определят със заповед
на Председателя на Държавната агенция по лекарствата и медицинските изделия.
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(4) За нуждите на своята работа Експертните съвети по ал. 1 могат да привличат
и други експерти.

(5) Участието в работата на Експертните съвети се заплаща.
Чл. 19. Членовете на Експертните съвети по чл. 18, ал. 1 и експертите по ал. 4 не

могат да ползват имуществени и неимуществени облаги от производители, вносители и
търговци на медицински изделия.

Чл. 20. (1) В срок до 30 дни от постъпване на заявлението по чл. 17, Държавната
агенция по лекарствата и медицинските изделия извършва експертиза.

(2) В срок до 30 дни от изготвяне на експертизата по ал. 1, съответният експертен
съвет по чл. 18, ал. 1 оценява декларираната ефективност и функционалност на
медицинското изделие н представя на председателя на Държавната агенция по
лекарствата и медицинските изделия становище по постъпилото заявление.

(3) В срок до 75 дни от постъпване на заявлението по чл. 17, Председателят на
Държавната агенция по лекарствата и медицинските изделия издава разрешение за
употреба на медицинските изделия.

Чл. 21. (1) Разрешението за употреба на председателя на Държавната агенция по
лекарствата и медицинските изделия се вписва в регистъра по чл. 22, ал. 1 в
седемдневен срок от издаването му.

(2) Председателят на Държавната агенция по лекарствата и медицинските
изделия отказва да впише медицинско изделие в регистъра по чл. 22, ал. 1, ако след
извършената оценка на представената документация по чл. 17 и становище от
Експертния съвет, се окаже, че медицинското изделие:

1. е с повишен риск при правилна употреба;
2. не притежава декларираните от производителя свойства, или те не съответстват

на описаните в документацията;
Чл. 22. (1) При Държавната агенция по лекарствата и медицинските изделия се

води публичен регистър, в който се вписват медицинските изделия, които съответстват
на същественото изисквания, определени в наредбите по чл. 5, ал. 1.

(2) Регистърът по ал. 1 съдържа:
1. номер и дата на вписване в регистъра, съответно номер и дата на разрешението

за употреба;
2. регистрационен номер;
3. режим по който е извършено вписването;
4. наименование на медицинското изделие, вид, клас, предназначение;
5. име, седалище и адрес на производителя;
6. име, седалище и адрес на управление на лицето, отговорно за пускането на

медицинското изделие на пазара, ако е различно от производителя;
7. срок на годност на медицинското изделие;
8. режим на предписване на медицинското изделие;
9. дата на заличаване на медицинското изделие от регистъра и основание за това;
10. забележки по вписани обстоятелства.
Чл. 23. (1) При възникване на промени по време или след вписваме в регистъра

по чл. 22, ал. 1, лицето по чл. 15 е длъжно в 7-дневен срок писмено да уведоми
Държавната агенция по лекарствата и медицинските изделия, като представи
съответната документация.

(2) Промяната на наименованието на медицинското изделие се вписва в регистъра
по чл. 22, ал. 1 медицинското изделие може да се пуска на пазара под първоначалното
му име в продължение на една година.

(3) В седемдневен срок от уведомлението по ал. 1. Държавната агенция по
лекарствата и медицинските изделия се произнася по съобщените промени чрез
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вписване в регистъра или издаване на промяна в разрешението за употреба.
Чл. 24. Отказът на председателя на Държавната агенция по лекарствата и

медицинските изделия за вписване в регистъра по чл. 22, ал. 1 на медицинско изделие
или на заявената промяна по чл. 23, подлежи на обжалване по реда на Закона за
административното производство.

Чл. 25. Лицето по чл. 15 е длъжно да уведоми незабавно Държавната агенция по
лекарствата и медицинските изделия за всички възникнали сериозни нежелани реакции.

Чл. 26. Медицинското изделие може да бъде заличено от регистъра по чл. 22, ал.
1 ако лицето по чл. 15 поиска писмено това от председателя на Държавната агенция по
лекарствата и медицинските изделия, като посочи и причините за това.

Чл. 27. (1) Заявление по чл. 17 за ново вписване в регистъра по чл. 22, ал. 1,
заедно със съответните документи се подава при:

1. промяна на характеристиките, на качествения и/или количествения състав на
медицинското изделие;

2. промяна на вида, предназначението, формата и начина на употреба;
(2) Вписването в регистъра по чл. 22, ал. ,1 се извършва при спазване на

условията по чл. 17, 20 и 21.      .
Чл. 28. Не се изисква вписване в регистъра по чл. 22, ал. 1:
1. за медицински изделия, направени по поръчка;
2. за медицински изделия, предназначени само за износ.
Чл. 29.. Вписването в регистъра по чл. 22, ал. 1 на медицинските изделия не

освобождава лицето по чл. 15 от отговорност в случаите на вредно въздействие върху
здравето на хората.

Чл. 30. Доколкото друго не е предвидено в този закон, медицинските изделия
могат да се пускат на пазара и/или в действие в страната, само ако са вписани в
регистъра по чл. 22, ал. 1, притежават декларация за съответствие или партиден
сертификат за качество за всяка отделна партида, издадени от производителя, указание
за употреба на български език, а за медицинските изделия по чл. 31, ал. 1, и разрешение
за продажба за всяка отделна партида.

Чл. 31. (1) Разрешение за продажба на ин-витро диагностични медицински
изделия, предназначени за определяне на кръвни групи по АВО и Rh (С, с, D, Е, е) и Кеll
системи и за откриване, потвърждаване и количествено изследване на маркери на НIV
инфекция (НIV 1 и 2), НTLV I и II и хепатити В, С и D, се издава от Държавната агенция
по лекарствата и медицинските изделия въз основа на оценка на партидния сертификат
за качество, издаден от производителя, а по преценка на Държавната агенция по
лекарствата и медицинските изделия - и въз основа на извършен от нея контролен
анализ.

(2) Условията, редът и сроковете за издаване на разрешенията за продажба на ин-
витро диагностичните медицински изделия по ал. 1 се определят с наредба на
председателя на Държавната агенция по лекарствата н медицинските изделия.

Чл. 32. Партидните номера и номерата на разрешенията за продажба по чл. 31,
ал. 1, задължително се вписват във фактурите, издавани от българските производители
на медицински изделия, вносителите и от другите търговци.

Чл. 33. Лицата, които пускат медицински изделия на пазара са длъжни:
1. да посочат наименованието и адреса си на управление върху опаковката на

медицинското изделие;
2. да съхраняват техническото досие не по-малко от 10 години от последната дата

на производство на медицинското изделие и декларацията за съответствие на
медицинското изделие, н да ги предоставят при поискване от органите за надзор на
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пазара.
Чл. 34. (1) Лицата, които пускат на пазара медицински изделия могат да доставят

мостри от вписани в регистъра по чл. 22, ал. 1 медицински изделия, на лекари,
стоматолози и на висши медицински училища и колежи.

(2) В случаите по ал. 1 върху опаковката на медицинското изделие се поставя
надпис "мостра, не е за продажба".

Глява четвърта

 ТЪРГОВИЯ С МЕДИЦИНСКИ
ИЗДЕЛИЯ

Чл. 35. Търговия с медицински изделия се извършва от еднолични търговци или
юридически лица, които осигуряват условия за съхранение и разпространение на
медицинските изделия, определени в наредба на председателя на Държавната агенция по
лекарствата и медицинските изделия.

Чл. 36. (1) Всяко лице, което желае да извършва търговия с медицински изделия,
уведомява Държавната агенция по лекарствата и медицинските изделия за
местонахождението и вида на помещенията за съхранение на медицински изделия.

(2) Заедно с уведомлението по ал, 1, търговецът представя:
1. име, седалище и адрес на управление на търговеца;
2 препис от съдебното решение и удостоверение за регистрация в съдебен

регистър;
3. декларация, че е осигурил необходимите условия за правилното съхранение и

разпространение на медицински изделия в зависимост от спецификата им и от
указанията на производителя;

4. списък на видовете медицински изделия, с които ще търгува.
(3) Лицата, които извършват търговия с медицински изделия, са длъжни да

подпишат декларация по образец, определен от председателя на Държавната агенция по
лекарствата и медицинските изделия, с която се задължават да осигурят правилно
съхранение и разпространение на медицинските изделия и да уведомяват Държавната
агенция по лекарствата и медицинските изделия в тридневен срок от осъществяване на
внос на медицински изделия за вида, количеството и партидните им номера.

Чл. 37. Държавната агенция по лекарствата и медицинските изделия води
публичен регистър на търговците с медицински изделия, който съдържа:

1. име, седалище и адрес на управлението на търговеца;
2. местонахождение на помещенията за съхранение на медицински изделия;
 З. списък на видовете медицински изделия;
4. дата на заличаване на търговеца от регистъра и основание за това;
5. забележки по вписаните обстоятелства.
Чл. 38. (1) При извършване на промени по отношение местонахождението на

помещенията за съхранение на медицински изделия или на списъка на видовете
медицински изделия, в срок до 7 дни търговецът уведомява Държавната агенция по
лекарствата и медицинските изделия.

(2) Промяната по ал. 1 се вписва в регистъра по чл. 37.
Чл. 39. (1) Лицата, които пускат на пазара и/или в действие медицински изделия,

както и лицата по чл. 35 водят отчет за всички, на които са доставяли медицински
изделия и мостри, за вида, партидата, количеството и времето на доставките и при
поискване предоставят тези данни на органите по надзора.
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(2) Лицата по ал. 1 осигуряват система за блокиране и изтегляне от пазара на
медицински изделия, показали несъответствия със съществените изисквания, посочени
в наредбите по чл. 5, ал.

Чл. 40. Условията и редът за блокиране и изтегляне на медицински изделия от
пазара се определят с наредба на председателя на Държавната агенция по лекарствата и
медицинските изделия.

Чл. 41. (1) Специализираните магазини, разкрити по реда на Закона за народното
здраве, аптеките и дрогериите, разкрити по реда на Закона за лекарствата и аптеките в
хуманната медицина, могат да извършват продажба на медицински изделия, спазвайки
изискванията за тяхното съхранение н разпространение.

(2) Председателят на Държавната агенция по лекарствата и медицинските
изделия определя със заповед списъка на медицинските изделия, които могат да се
продават в магазините от широката търговска мрежа.

Чл. 42. (1) Медицински изделия, получени като хуманитарна помощ, които не са
вписани в регистъра по чл. 22, ал. 1, могат да се внасят и употребяват в страната след
съгласуване с Държавната агенция по лекарствата и медицинските изделия.

(2) За съгласуване на внос по ал 1, вносителят представя вида, партидните номера
и количествата на внасяните медицински изделия.

Глава пета
КЛИНИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ НА МЕДИЦИНСКИ

ИЗДЕЛИЯ

Чл. 43. (1) Клинични изпитвания на медицински изделия могат да се извършват
върху хора само ако:

1. рисковете за пациента, върху когото се извършва клиничното изпитване са
медицински оправдани в сравнение с потенциалното значение на изделието за
медицината;

2. лицето, върху което се извършва изпитването е дало писмено съгласие, след
информирането му от лекар или стоматолог за същността, значението и евентуалните
рискове от клиничното изпитване;

3. лицето, върху което се извършва изпитването не е задържано или лишено от
свобода, както и служещи в армията;

4. клиничното изпитване се извършва под ръководството на лекар или
стоматолог с подходяща квалификация, придобита специалност, който има най-малко
петгодишен клиничен стаж в областта на медицински изделия;

5. се счита, че е необходим биологичен тест за безопасност за осъществяването
на предвидената цел, или друг тест, отразяващ най-новите научни познания;

6. е необходимо доказано в приложението си техническо гостуване, като се
вземат пред вид най-новите технически познания и условията по отношение на
груповата безопасност и предпазването от злополуки;

7. лицето, под чиято отговорност се извършва изпитването е било информирано
за резултатите от биологичния и техническия тест за безопасност, както и за
възможните рискове на клиничното изпитване;

8. съществува план за изпитването, отразяващ най-новите научни познания;
9. е осигурена застрахователна полица за случаите на увреждане на тялото или

смърт на участващите в изпитването лица.
(2) Съгласието по ал. 1, точка 2 е валидно ако лицето, което го дава е:
1. дееспособно и може да разбере същността, значението и евентуалните рискове
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от клиничното изпитване и е способно да направи правилна оценка по отношение на
тези факти;

2. дало съгласието си лично и в писмена форма. Съгласието може да бъде
оттеглено по всяко време.

(3) Размерът на застрахователната сума на застраховката съгласно ал. 1, точка 9,
трябва да е сравним с рисковете, свързани с клиничното изпитване и трябва да възлиза
минимум на 500 000 лева за покриване рисковете от смърт и постоянна
нетрудоспособност. След изплащане на застрахователната сума застрахованият няма
право на иск за увреждане.

Чл. 44 (1) Условията и редът за извършване на клиничните изпитвания с
медицински изделия се определят с наредба на министъра на здравеопазването.

(2) Разрешения за провеждане на клинични изпитвания на медицински изделия
без маркировка за съответствие, се издават в срок два месеца от подаването на
заявлението за това от председателя на съответния Експертен съвет по чл. 18, ал. 1, въз
основа на мотивирано решение на местната комисия по етика.

(3) Провеждане на клинично изпитване с медицински изделия с маркировка за
съответствие може да започне, ако в едномесечен срок от представяне на заявлението и
документите, предвидени в наредбата по ал. 1 кандидатът не получи изричен отказ от
председателя на Държавната агенция по лекарствата и медицинските изделия.

(4) Не могат да се извършват изпитвания и да се издават 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.

(5) Главният изследовател, изследователите и възложителят са солидарно
отговорни в случаи на увреждания на здравето или смърт, причинени при клиничното
изпитване.

Чл. 45. (1) Клинични изпитвания върху малолетни и непълнолетни се допускат,
когато:

1. медицинските изделия са предназначени за диагноснициране или
профилактика на заболявания, специфични за малолетните и непълнолетните;

2. резултатите, получени от клиничните изпитвания върху възрастни и тяхната
интерпретация, не могат да се считат за валидни и за малолетните и непълнолетните.

(2) За изпитване върху малолетни или непълнолетни се изисква писменото
съгласие на двамата родители, дадено при условията на чл. 43.

Чл. 46 (1) Клинично изпитване, чиято непосредствена цел е лечението на болния,
може да се извърши ако то е необходимо, за да се спаси животът на болния, да се
възстанови здравето му или да се облекчат страданията му.

(2) При болни лица, които са малолетни или поставени под пълно запрещение, за
провеждане на клинично изпитване по ал.1 е необходимо само писменото съгласие на
техните законни представители.

(3) При болни лица, които са непълнолетни или поставени под ограничено
запрещение, за провеждане на клинично изпитване по ал. 1 е необходимо тяхното
писмено съгласие и писменото съгласие на техните родители или попечители.

(4) Съгласието на лицата по предходните алинеи е действително само ако те са
били предварително писмено уведомени по реда на чл. 43 за същността, значението,
обхвата и евентуалните рискове от изпитването.

(5) При болни лица, които са малолетни или непълнолетни без родители се
изисква и разрешение на съответния районен съд.

(6) Съгласие на лицата по предходните алинеи не е необходимо, ако се налага
незабавно решение, за да се спаси животът на болния и ако в този момент това съгласие
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не може да бъде потърсено. Решението се взема от най-малко трима лекари или
стоматолози.

Чл. 47. Клинично изпитване върху бременни жени и майки-кърмачки може да се
извърши при спазване на изискванията по чл. 46, при следните условия:

1. медицинското изделие е предназначено за предпазване, диагностика, лечение
или облекчаване на заболявания, специфични за бременни жени, майки-кърмачки, или
неродени деца,

2. използването на медицинското изделие, в съответствие с медицинското
познание, трябва да е с цел диагностика, лечение, облекчаване или предпазване от
заболяване или група заболявания срещани у бременните жени, майки-кърмачки или
неродени деца,

3. ако в съответствие с медицинското познание не може да се очаква, че по време
на клиничното изпитване неродените ще са изложени на някакви неприемливи рискове,

4. ако в съответствие с медицинското познание могат да се очакват задоволителни
резултати само ако клиничното изпитване се извърши върху бременни жени или майки-
кърмачки.

Глава шеста

 РЕКЛАМА НА МЕДИЦИНСКИТЕ
ИЗДЕЛИЯ

Чл. 48. Председателят на Държавната агенция по лекарствата и медицинските
изделия определя с наредба задължителната информация в съдържанието на рекламата
на медицинско изделие.

Чл. 49. Надзорът върху рекламата и контролът върху нейното разпространение се
извършва от Държавната агенция по лекарствата и медицинските изделия

Чл. 50. В средствата за масово осведомяване се допуска реклама на медицински
изделия, предназначени за крайна употреба от пациенти без лекарско предписание, след
вписването им в регистъра по чл: 22, ал. 1.

Чл. 51. Реклама на медицински изделия, които не са предназначени за крайна
употреба от пациенти, може да се прави само в издания, предназначени за медицински
специалисти.

Чл. 52. Забранява се укриването на противопоказания и сериозни нежелани
реакции при реклама в издания, предназначени за медицински специалисти.

Чл. 53. Забранява се реклама на медицински изделия, която обвързва
количествата заявени и/или закупени медицински изделия с парични и/или предметни
награди, допълнителни услуги и друг вид поощрения, разигравани или не чрез томболи,
игри и други, независимо от това дали стойността на наградата надвишава или не
надвишава цената на рекламираните медицински изделия.

Чл. 54. Забранява се да се рекламират като медицински изделия продукти,
устройства, апарати и съоръжения, които не представляват медицински изделия по
смисъла на този закон.

Глава седма
НАДЗОР НА ПАЗАРА

Чл. 55. (1) Надзорът на пазара се извършва за да се осигури съответствието на
медицинските изделия, пуснати на пазара и/или в действие с изискванията по закона.
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Чл. 56. (1) Органи за надзор на пазара на медицински изделия Държавната
агенция по лекарствата и медицинските изделия и нейните териториални структури.

(2) Непосредственият надзор се упражнява, от длъжностни лица - държавни
инспектори, определени със заповед на Председателя на Държавната агенция по
лекарствата и медицинските изделия.

Чл. 57. (1) Надзора на пазара включва: наблюдение, проверка за наличие на
маркировка за съответствие, декларация за съответствие, разрешение за употреба,
указание за употреба на български език, проверка на частта от техническото досие,
отнасяща се до съответствието на медицинското изделие; съответствието с
изискванията за Добрата производствена практика и Добрата дистрибуторска практика,
на помещенията, съоръженията и условията за производство, контрол, съхранение и
търговия с медицински изделия; изпитвания на образци или проби от медицинските
изделия, пуснати на пазара и/или действие.

(2) Председателят на Държавната агенция по лекарствата и медицинските
изделия определя с наредба условията и реда за извършване на надзор на пазара.

Чл. 58. Длъжностните лица по чл. 56, ал. 2 извършват наблюдение и проверки:
1. в търговските обекти, складовете и другите места за съхраняване и/или

продажба на медицински изделия на едро и дребно;
2. в производствените, складовите и търговските помещения, в лечебните

заведения и лабораториите, където продуктите се пускат в действие или се използват
съгласно предназначението им.

Чл. 59. Органите за надзор могат да:
1. посещават в работното им време обектите, подлежащи на контрол, и да

изискват и проверяват всички документи, свързани с медицинските изделия, като
използват получената информация само за нуждите на надзора;

2. изискват декларация за съответствие и/или техническо досие, при съмнения
възникнали в резултат на наблюдение на пазара или сигнали;

3. вземат мостри от медицински изделия за лабораторни изпитвания;
4.  издават разпореждания, предписания и указания, които са задължителни за

всички.
 Чл. 60. В рамките на своята компетентност органите за надзор имат право да:
1. блокират медицински изделия при наличие на документирана информация за

несъответствие на медицински изделия със съществените изисквания, медицински
изделия, внесени или произведени в нарушение на този закон, както и медицински
изделия, които се предлагат в опаковки с указания за употреба, които не отговарят на
изискванията на този закон; при необходимост нареждат изтеглянето им от
специализираните магазини, аптеките и дрогериите, складовете за търговия на едро,
производителите и лечебните заведения;

2. забраняват производството, вноса, износа и търговията на медицински изделия,
които пряко или косвено застрашават здравето на хората, и когато е необходимо
разпореждат те да бъдат унищожени. Условията и редът за унищожаването на
медицински изделия се определят с наредба на председателя на Държавната агенция по
лекарствата и медицинските изделия;

З. спират клинични изпитвания при установени нарушения до отстраняването им
или разпореждат тяхното прекратяване.

4. предприемат действия за информиране на лицата, които биха могли да бъдат
изложени на риск.

Чл. 61. (1) Начините за вземане на мостри от медицински изделия за лабораторни
изпитвания се определят от действащите стандарти.
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(2)  Условията и редът за вземане на мострите, извършване на изпитванията и
заплащането им се определят с наредба на председателя на Държавната агенция
по лекарствата и медицинските изделия.

(3) При оспорване на резултатите от извършени лабораторни изпитвания се
правят повторни изпитвания. Те се извършват при писмено искане от заинтересуваната
страна, направено в седемдневен срок от датата на получаване на резултата от
първоначалното изпитване.

(4) Повторните изпитвания по ал. З се извършват от експерти, определени от
председателя на Държавната агенция по лекарствата и медицинските изделия, които не
са участвали в първоначалното изпитване, в присъствието на упълномощен
представител на заинтересуваната страна.

Чл. 62. (1) Държавната агенция по лекарствата и медицинските изделия
организира система за събиране, анализ и обобщение на нежеланите реакции, както и за
взаимодействията, възникнали при употребата на медицинските изделия.

(2) Лечебните заведения са длъжни да организират система за наблюдение,
контрол и докладване на Държавната агенция по лекарствата и медицинските изделия
на нежеланите реакции, както и за взаимодействията, възникнали при употребата на
медицинските изделия.

Глава осма

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ

Чл. 63. Който пуска медицински изделия на пазара и/или в действие в нарушение
на разпоредбите на чл. 2, ал. 1, чл. 5 и чл. 25 се наказва с глоба от 1500 до 5000 лв.

Чл. 64. Който използва декларация за съответствие с невярно съдържание и
маркира неправомерно медицинско изделие с маркировка за съответствие, се наказва с
глоба от 1500 до 3000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание

Чл. 65. Който пуска медицински изделия на пазара и/или в действие в нарушение
на разпоредбите на чл. 10, чл. 33, чл. 34 и чл. 36, се наказва с глоба от 1000 до 3000 лв.

Чл. 66. (1) Който произвежда или търгува на едро с медицински изделия, без да е
вписан в регистъра по чл. 11, съответно чл. 37, се наказва с глоба от 1000 лв. до 2000 лв.

(2) В случаите по ал. 1 органите на надзора спират със заповед експлоатацията на
обекта.

(3) Заповедта по ал. 2 подлежи на обжалване по реда на Закона за
административното производство, като обжалването не спира изпълнението й.

Чл. 67. Който продава или купува медицински изделия без партиден сертификат
за качество или декларация за съответствие, или без разрешение за продажба, когато
такова се изисква по този закон, се наказва с глоба от 1000 лв. до 2000 лв., а при
повторно извършване на същото нарушение -с глоба от 2000 лв. до 5000 лв.

Чл. 68. (1) За клинични изпитвания, извършени в нарушение на този закон, ако
извършеното не е престъпление, на виновните лица, допуснали или извършили това
нарушение, се налага глоба от 1000 лв. до 2000 лв., а при повторно допускане или
извършване на същото нарушение - глоба от 2000 лв. до 5000 лв.

(2) На медицински специалисти, допуснали или извършили нарушения по ал. 1,
може да се наложи и наказание "лишаване от право да упражняват професията си" за
срок от 6 месеца до 2 години.
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Чл. 69. (1) Който рекламира медицински изделия в нарушение на този закон, се
наказва с глоба от 1000 лв. до 2000 лв.

(2) Същите наказания се налагат и на лицата, допуснали излъчването или
публикуването на рекламата.

Чл. 70. (1) Когато нарушенията по членове 63-69 са извършени от юридически
лица или еднолични търговци, се налагат имуществени санкции. Размерът на
имуществената санкция не може да бъде по-нисък от тройния размер на предвидените
минимални размери на съответните глоби и не може да бъде по-висок от тройния размер
на предвидените максимални размери на съответните глоби.

(2) Налагането на имуществена санкция не изключва налагането на глоба на
виновните длъжностни лица.

Чл. 71. За неизпълнение или нарушение на разпореждане, предписание или
указание на органите на надзора по този закон, виновните лица се наказват с глоба от
500 до 2000 лв.

Чл. 72. (1) При неспазване на условията, при които са вписани в регистъра по чл.
11, съответно чл. 37 от производителите или търговците на едро. Председателят на
Държавната агенция  по лекарствата и медицинските изделия ги заличава със заповед от
съответния регистър.

(2) Заповедта по ал 1 подлежи на обжалване по реда на Закона за
административното  производство.

Чл. 73. Който наруши разпоредбите на този закон или наредбите по прилагането
му, извън случаите по чл. 63-71, се наказва с глоба от 500 лв. до 2000 лв., а при
повторно извършване на същото нарушение - с глоба от 1000 лв. до 3000 лв.

Чл. 74. (1) Нарушенията по този закон се установяват с актове, съставени от
държавните инспектори при Държавната агенция лекарствата и медицинските изделия.

(2) Наказателните постановления се издават от председателя на Държавната
агенция по лекарствата и медицинските изделия                                                        '

Чл. 75. Съставянето на актовете, издаването и обжалването на наказателните
постановления за нарушенията се извършват съгласно разпоредбите на Закона за
административните нарушения и наказания.

Чл. 76. (1) Мерките по чл. 60 се налагат със заповед на председателя на
Държавната агенция по лекарствата и медицинските изделия.

(2) Наказанието "лишаване от право да упражнява професията си "по чл. 68, ал. 2
се налага със заповед на министъра на здравеопазването по предложение на
председателя на Държавната агенция по лекарствата и медицинските изделия.

(3) Заповедите по предходните алинеи подлежат на обжалване по реда на Закона
за административното производство.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§. 1. По смисъла на този закон:
1. "Принадлежност" е всяко изделие, което без да е медицинско изделие, е

предвидено от производителя за използване заедно с медицинско изделие за да може
медицинското изделие да се прилага за предвидената цел.

2. "Изделие за самотестуване" е всяко ин-витро диагностично изделие,
предназначено да бъде използвано от неквалифицирани лица в домашна обстановка.

3. "Изделие, направено по поръчка" е медицинското изделие, специално
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изработено по задание, и е предвидено за индивидуална употреба на определен пациент.
4. "Медицинско изделие за клинично изпитване" е медицинското изделие

предвидено за използване в клинично изпитване върху хора.
5. "Предвидената цел" е определеното от производителя предназначение на

медицинското изделие, посочено в етикета, указанието за употреба и/или в
промоционални материали.

6. "Взаимодействие" е нежелано влияние, което медицинското изделие и други
изделия или медицинското изделие и медицински изделия могат взаимно да си причинят
по време на правилна употреба.

7. "Пускане на пазара" е предоставянето на медицинското изделие безплатно или
срещу заплащане за първи път, при което то преминава от етапа на производство или
внос към етапа на разпространение и/или използване. Не представлява пускане на
пазара:

а) използване на медицинското изделие в клинични изпитвания,
б) повторно използване на изделието от друг потребител, освен ако изделието не

е изцяло преработено или значително модифицирано.
8. "Пускане в действие" е моментът, при който медицинското изделие преминава

в етап на първо ползване от крайния потребител.
9. "Предназначени за търговски изложения, изложби, демонстрации, научни и

технически конгреси и срещи" са тези медицински изделия, които се използват или
демонстрират с цел тяхната промоция, имат означение "мостра, не е за продажба" и не
се използват за взимане на проби от участниците в тези мероприятия.

10. "Производител" е едноличен търговец или юридическо лице, което е
отговорно за дизайна, опаковането и етикетирането на медицинското изделие, преди то
да е представяно на пазара под собствено име, независимо дали тези дейности се
извършват от самото лице, от негово име или с помощта на трети лица. Задълженията,
възложени на производителите съгласно този закон се отнасят и за физическите и
юридическите лица, които монтират, опаковат, стерилизират, процедират, изцяло
подновяват едно или няколко готови медицински изделия или са отговорни за
означаването върху тях на предвидените функции като медицински изделия с цел
представяне на пазара под това име. Не са производители лицата, които монтират или
адаптират медицински изделия, разрешени за употреба, за определен потребител, за
предвидените им цели.

11. "Упълномощен представител на чуждестранен производител" е всяко
физическо или юридическо лице, регистрирано по съответния ред в страната,
упълномощено от производителя.

12. "Спецификация" е документ, който съдържа всички изисквания, показатели,
методи и норми, на които трябва да отговаря медицинското изделие.

13. "Срок на годност" е интервалът от време, в който, ако се съхранява при
предписаните условия, медицинското изделие отговаря на изискванията на
спецификацията, разработена въз основа на изследвания за стабилност на няколко
партиди от готовото изделие.

14. "Сертификат за медицинско изделие" е документ, който се издава от
компетентен орган и е предназначен за внасящата страна.

15. "Търговия" са всички дейности, състоящи се от покупко-продажба,
снабдяване, доставяне, съхранение, включително внос или износ на медицински
изделия.

16. "Нежелана реакция" е вредна и непредвидима (неочаквана) реакция, която
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възниква при обичайния (предвидения от производителя) начин за прилагане на
медицинското изделие за профилактика, диагностика или лечение на заболявания или
промяна на физиологични функции.

17. "Клинично изпитване" е систематично изследване върху хора с оглед да се
открие или докаже ефектът и/или нежеланите реакции на медицинското изделие.

18. "Дееспособни", "ограничено дееспособни", "законни представители",
"малолетни", "непълнолетни", "поставени под пълно запрещение", "поставени под
ограничено запрещение" и "попечители" са по смисъла на Закона за лицата и
семейството.

19. "Партиден сертификат за качество" е документ, който се издава от
производителя за всяка отделна партида и включва изискванията в съответствие със
спецификацията, както и всички резултати от изпитванията за освобождаването на
партидата.

20. "Партида" е определеното количество от медицинското изделие, произведено
съгласно установена възпроизводима технологична схема, осигуряваща необходимия
партиден хомогенитет по отношение на изискваните контролни показатели.

21. "Реклама" е всяка форма на информация, промоция или предложение с цел
стимулиране на предписването, снабдяването или употребата на определено медицинско
изделие.

22. "Възложител" на клиничното изпитване е лице, извършващо производствена
или научноизследователска дейност, свързана с медицинското изделие, предложено за
изпитване, което възлага клиничното изпитване и го финансира.

23. "Главен изследовател" е определеният от възложителя лекар или стоматолог,
който ръководи цялостното провеждане на клиничното изпитване в съответствие с
одобрения план и ръководството за Добра клинична практика и отговаря за работата на
изследователите.

24. "Изследовател" е определеният от възложителя и главния изследовател лекар,
стоматолог или друго квалифицирано лице, който практически провежда клиничното
изпитване под ръководството на главния изследовател съгласно одобрения план и
ръководството за Добра клинична практика.

25. "Повторно" е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизане в сила
на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за нарушение от същия
вид.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Всички производители и търговци, на които е издадено разрешение за
производство или търговия на едро с медицински изделия по реда на Закона за
лекарствата и аптеките в хуманната медицина, се вписват служебно от Държавната
агенция по лекарствата и медицинските изделия в регистрите по чл 11 и чл. 37.

§ 2 Всички медицински изделия, за които е издадено разрешение за употреба до
влизането в сила на този закон, се вписват служебно от Държавната агенция по
лекарствата и медицинските изделия в регистъра по чл. 22, ал 1.

§ 3. Заявленията за издаване на разрешение за употреба на медицински изделия,
подадени до влизането в сила на този закон по реда и при условията на Закона за
лекарствата и аптеките в хуманната медицина, се решават при условията и по реда на
този закон.

§ 4. Медицински изделия, които нямат издадено разрешение за употреба по реда
на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина, както и тези, за които не са
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подадени заявления за издаване на разрешение за употреба по реда на същия закон, се
привеждат в съответствие изискванията на този закон в срок до шест месеца от
влизането му в сила.

§ 5. Заварените към влизане в сила на този закон производители и търговци на
медицински изделия, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на този
закон в срок до шест месеца от влизането му в сила.

§ 6. Министерският съвет определя условията и реда за набавяне, съхранение и
обновяване на медицинските изделия, съхранявани от Министерството на
здравеопазването в Държавния резерв и като неприкосновени запаси на Министерството
на отбраната. Министерството на вътрешните работи, войските на Министерството на
транспорта и други военизирани структури.

§ 7. Министерският съвет приема устройствения правилник за структурата,
дейността и организацията по работа на Държавната агенция по лекарствата и
медицинските изделия в срок до един месец след обнародване на този закон

§ 8. Подзаконовите актове по прилагането на този закон се издават в срок до
шест месеца от публикуването му

§ 9 В Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина (обн., ДВ, бр. 36 от
1995 г., бр. 61 от 1996 г - РКС № 10 от 1990 г., изм. бр. 38 от 1998 г., бр 30 от 1999 г., бр.
10 от 2000 г, бр. 37 от 2000 г - РКС № 3 от 2000 г., изм. бр. 59 от 2000 г., бр. 78 от 2000 г.
- РКС № 7 от 2000 г., изм., бр 41 от 2001 г.) се правят следните изменения:

1. В член 3, ал. 5 се заличава;
2. В член 14, ал. 4, чл. 17, 1 и ал. 2 и в чл. 55, т. 2 думите "и 5" се заличават;
3. В член 85, ал. 1 думите "с изключение на тези по чл. З, ал. 5" се заличават;
4. В § 7, алинея 2 се заличава.
5. Във всички текстове на закона думите "Изпълнителната Агенция по

лекарствата" се заменят с "Държавната Агенция по лекарствата и медицинските
изделия".

§ 10. В Закона за народното здраве (обн., ДВ, бр. 88 от 1973 г., попр., бр. 92 от
1973 г., изм. и доп., бр. 63 от 1976 г., бр. 28 от 1983 г., бр. 66 от 1985 г., бр. 27 от 1986 г,
бр. 89 от 1988 г., бр. 87 от 1989 г., бр. 99 от 1989 г., бр. 15 от 1991 г, попр., бр. 24 от 1991
г., изм., бр. 64 от 1993 г., бр. 31 от 1994 г., бр. 36 от 1995 г., бр. 12 от 1997 г., бр. 87 от
1997 г., бр. 124 от 1997 г., бр. 21 от 1998 г., бр. 70 от 1998 г., бр. 71 от 1998 г., бр. 93 от
1998 г., бр. 30 от 1999 г., бр. 62 от 1999 г., бр. 67 от 1999 г., бр. 90 от 1999 г., бр. 113 от
1999 г, бр. 10 от 2000 г., бр. 36 от 2000 г.) се правят следните изменения:

1. Създава се следния нов член 74а:
"Чл. 74а. Изискванията по чл. 72, чл. 73 и чл 74 не се прилагат по отношение на

медицинските изделия съгласно Закона за медицинските изделия."
§ 11. В Закона за измерванията (обн, ДВ. бр. 46 от 2002 г.) се правят следните

изменения:
1. В чл 8, ал 1 се създава т. 5а със следното съдържание:
"5а. одобрява съвместно с Министъра на здравеопазването критериите и

условията за метрологичен контрол на медицински изделия с измервателни функции;"
2. В чл. 10, ал. 3 цифрата "24" се заменя с "25", а след думите "Министерството на

здравеопазването" се добавя "Държавна агенция по лекарствата и медицинските
изделия".

3. В чл. 26, ал. З след думите "Закона за техническите изисквания към
продуктите" се добавя "или съгласно чл. 2 от Закона за медицинските изделия".

4. В чл 31 се правят следните изменения и допълнения:
а) в ал. 1 след думите "средства за измерване" се добавя "с изключение на тези по

ал. 3"
б) създава се ал. З със следното съдържание"
"(З) Лицата, които произвеждат или внасят медицински изделия с измервателни

функции, са длъжни да ги заявят в Държавната агенция по лекарствата и медицинските
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изделия, при спазване на изискванията на наредбата по чл. 28."
5. В чл. 59, ал. 2 се създава точка 3 със следното съдържание:
"3. медицински изделия."
§ 12. Изпълнението на закона се възлага на Министерския съвет, на министъра на

здравеопазването и на председателя на Държавната агенция по лекарствата и
медицинските изделия.

§ 13. Законът влиза в сила в срок от шест месеца след публикуването му в
"Държавен вестник".

мотиви
към Законопроекта за медицинските изделия

Настоящият Законопроект за медицинските изделия е разработен в съответствие
със законодателството на Европейския съюз (ЕС) и цели да уреди обществените
отношения, свързани с производството, употребата, клиничните изпитвания, рекламата,
вноса и търговията в страната с медицински изделия, предназначени за хуманната
медицина.

Понастоящем медицинските изделия се контролират по реда на Закона за
лекарствата и аптеките в хуманната медицина. Специфичният характер на медицинските
изделия и механичното им поставяне в една група с лекарствата създава редица
затруднения при производството, вноса и търговията с тях. Същевременно в ЕС са в
сила три отделни, от тази по лекарствата, директиви но отношение на медицинските
изделия - Директива 90/385/ЕЕС от 20 юни 1990 г.. Директива 93/42/ЕЕС от 14 юни 1993
г. и Директива 98/79/ЕС от 27 октомври 1998 г., които регламентират по специфичен
начин дейностите с тях.

Като цяло, настоящият законопроект е съобразен с изискванията по посочените
директиви на ЕС и цели да приведе нашето законодателство в съответствие с
европейското.

В чл. З от законопроекта са дефинирани поотделно различните видове
медицински изделия в съответствие с класификацията по посочените директиви на
общността.

Предвижда се класификацията,  съществените  изисквания  и изискванията към
инструкцията и/или указанието за употреба на медицинските изделия да се определят в
наредби на министъра на здравеопазването.

Изхождайки от практиката в повечето европейски държави и необходимостта от
издигане ролята на надзорните дейности, със законопроекта се предвижда създаването
на самостоятелен и независим орган за надзор в областта на лекарствата и медицинските
изделия - Държавна агенция по лекарствата и медицинските изделия (ДАЛМИ) към
Министерския съвет.

Цялостният надзор върху медицинските изделия се предвижда да се извършва от
ДАЛМИ, чиито правомощия са изчерпателно посочени в законопроекта.

За подаване на уведомления и заявления за вписване или промени в регистъра по
закона, както и за издаване па разрешение за продажба, се предвижда да се заплащат
такси, определени от Министерския съвет.

Средствата от таксите, сумите от глобите и санкциите, налагани на физически и
юридически лица по реда на закона, даренията и сумите от други източници се внасят
като приход по бюджета на Държавната агенция по лекарствата и медицинските изделия
и се разпределят за обезпечаване работата на Експертните съвети и за осъществявания
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от Държавната агенция по лекарствата и медицинските изделия надзор на пазара.
Законопроектът предвижда уведомителен режим при производството на

медицински изделия в България. Създава се публичен регистър на производителите,
който се води от ДАЛМИ.

По различен от досегашния начин е уреден режимът по издаване на разрешения
за употреба на медицинските изделия. Предвиждат се два режима: уведомителен и
регистрационен, като условията и редът за вписването на медицинските изделия в
предвидения за целта регистър съгласно двата режима, са подробно описани в
законопроекта.

Създават се към ДАЛМИ Експертни съвети по медицински изделия, като се
предвижда в експертните съвети да се включват широк кръг представители от различни
министерства и ведомства - експерти в областта.

Медицинските изделия с маркировка за съответствие ще се вписват в регистъра в
срок до 15 дни от уведомлението, а тези без маркировка за съответствие, в срок до 75
дни от подаване на заявлението и документите за това. Регистърът на медицинските
изделия е публичен и ще се води от ДАЛМИ.

С оглед защита на интереса на общественото здраве, лицето, отговорно за
пускането на медицинското изделие на пазара се задължава да съобщава в ДАЛМИ за
всички случаи при констатация на нежелани реакции при употребата на изделията.

Изрично се указват в законопроекта случаите, при които не се изисква вписване в
регистъра за медицински изделия, в съответствие с действащите европейски директиви в
областта.

По начин, съответен за подобен клас продукти, са уредени проблеми те по
извършване на клинични изпитвания с медицински изделия, като са предвидени в закона
защитни мерки за гарантиране на законосъобразно поведение на участващите в
изпитването лица.

Предвижда се размерът на застрахователната сума на застраховката при
клиничното изпитване да е сравним с рисковете, свързани с клиничното изпитване и да
възлиза минимум на 500 000 лева за покриване рисковете от смърт и постоянна
нетрудоспособност.

Законопроектът урежда и режима при търговията с медицински изделия.
Предвижда се уведомителен режим за търговците, като в законопроекта са посочени
изискванията към лицата, които извършват търговска дейност. В ДАЛМИ ще се води
публичен регистър на търговците с медицински изделия.

Всеки търговец е задължен да осигурява система за блокиране и изтегляне от
пазара на медицински изделия, показали несъответствия със съществените изисквания,
определени в наредбите на министъра на здравеопазването.

Продажби на медицински изделия ще се извършва от специализирани магазини,
разкрити по реда на Закона за народното здраве, от аптеки и дрогерии, разкрити по реда
на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина и други магазини,
определени от законопроекта.

Законопроектът предвижда и правила по рекламата на медицинските изделия,
която ще се контролира от ДАЛМИ. Председателят на ДАЛМИ ще определя с наредба
задължителните изисквания при рекламирането на медицинските изделия.

Държавният надзор върху медицинските изделия ще се извършва от ДАЛМИ и
неговите териториални структури, като в проектозакона са уредени изчерпателно
техните правомощия по надзора.

Законопроектът предвижда и немалки глоби и имуществени санкции при
нарушаване на неговите разпоредбите, като размерът на глобите е от 500 до 5000 лв. а
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този на имуществените санкции в троен на посочения размер.
В Допълнителните разпоредби на законопроекта са обяснени използваните

термини в съответствие с възприетите от европейските директиви.
В законопроекта се предвижда служебно вписване в съответните регистри на

всички заварени производители и търговци на едро с медицински изделия, като те са
задължени да приведат в съответствие своята дейност в шестмесечен срок от влизане в
сила на закона.

Предвидено е и служебно вписване в регистъра и на всички медицински изделия,
за които е издадено разрешение за употреба до влизането в сила на закона.

Предвижда се заявленията за издаване на разрешение за употреба на медицински
изделия, подадени до влизането в сила на закона по реда и при условията на Закона за
лекарствата и аптеките в хуманната медицина, да се решават при условията и по реда,
предвидени в Законопроекта за медицинските изделия.

Медицински изделия, които нямат издадено разрешение за употреба по реда на
Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина, както и тези, за които не са
подадени заявления за издаване па разрешение за употреба по реда на същия закон, се
привеждат в съответствие с изискванията па проектозакона в срок до шест месеца от
влизането му в сила.

Предвидено е Министерският съвет определя условията и реда за набавяне,
съхранение и обновяване на медицинските изделия, съхранявани от Министерството на
здравеопазванено в Държавния резерв и като неприкосновени запаси на Министерството
на отбраната. Министерството на вътрешните работи, войските на Министерството на
транспорта и други военизирани структури.

Предвижда се подзаконовите актове по прилагането на Закона за медицинските
изделия да се издадат в срок до шест месеца от публикуването му, а самият закон да
влезе в сила в срок от шест месеца от публикацията в "Държавен вестник". Този подход е
възприет с оглед да се избегнат някои неблагоприятни практики, при които законът влза
в сила, но не е налице предвидената в него подзаконова нормативна уредба, без която
той става неприложим.

С преходните и заключителните разпоредби на проектозакона се предвиждат и
съответните промени в други закони - Закона за лекарствата и аптеките в хуманната
медицина. Закона за народното здраве и в Закона за измерванията.

Изпълнението на закона се възлага на Министерския съвет, на министъра на
здравеопазването и на председателя на Държавната агенция по лекарствата и
медицинските изделия.

26.07.2002  г.

Вносители: Борислав Великов и група народни представители


